Schuurstofafzuiging
Omschrijving

Art.nr

HERKULES SCHUURSTOF AFZUIGUNIT
WANDMONTAGE T2W-TURBO

627150

De afzuigturbine wordt automatische gestart/gestopt
vanaf een elektrische of pneumatische slijpmachine.
De inhoud van de stofzak wordt weergegeven door een
inhoudsmeter. Op de unit bevinden zich 2 stuks
zuigaansluiting, een 2x230 volt stopcontact, 2 stuks
persluchtaansluiting en 1 stuks instelbare persluchtaansluiting met manometer.
De afzuigturbine is geschikt voor 2 schuurmachines die
gelijktijdig werken.

Turbine 1300 watt 230 volt
627150
Wandmontage

Technische gegevens:
Capaciteit
Spanning
Onderdruk
Vermogen
Filteroppervlak
Inhoud stof zak
Filterrendement
Geluidsniveau

: 220 m³/h
: 230 volt.
: 220 mBar
: 1300 Watt
: ca.10 m².
: ca.15 liter.
: 99,95%
: 64 dB(A).

HERKULES SCHUURSTOF AFZUIGUNIT
STAANDE UITVOERING T2S-TURBO

627151

Gelijk aan de T2W wanduitvoering, echter voorzien van
een opbergkast voor schuurmachines en
schuurmaterialen en geschikt voor montage op de vloer.

Turbine 1300 watt 230 volt
627151
Staande uitvoering

Verwisselbare kunststof stofzak
met automatische filterreiniging
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Art.nr

HERKULES SCHUURSTOF AFZUIG INSTALLATIE
HEXA-COMB-T2W TURBO

627152

Met deze schuurstof afzuiginstallatie kunt u tot 3
voertuigen bereiken door de 5 meter zwenkarm waaraan
de energie-unit Hexacomb is bevestigd. De unit is zelf
eenvoudig te monteren en verlangd alleen een 230 volt
stopcontact.

Hexa-Comb T2W
627152

De installatie bestaat uit:
 Afzuigturbine T2W 1,3 kW/230 volt
 Zwenkarm, lengte 5 meter
 Energie unit Hexa
 Ophangbeugels voor slangen en machines.
 Voor technische gegevens zie blz. 2

HERKULES SCHUURSTOF AFZUIG INSTALLATIE
HEXA-COMB-T2S TURBO

627153

Met deze schuurstof afzuiginstallatie kunt u tot 3
voertuigen bereiken door de 5 meter zwenkarm waaraan
de energie-unit Hexacomb is bevestigd. De unit is zelf
eenvoudig te monteren en verlangd alleen een 230 volt
stopcontact.
Hexa-Comb T2S
627153

De installatie bestaat uit:
 Afzuigturbine T2S 1,3 kW/230 volt
 Zwenkarm, lengte 5 meter
 Energie unit Hexa
 Ophangbeugels voor slangen en machines.
 Voor technische gegevens zie blz. 2

Voor grotere afzuigcapaciteiten vraag aan onze verkoop
afdeling voor advies.

Energie unit HEXA
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HERKULES SCHUURSTOF MOBIELE AFZUIGUNIT
T2-M
De unit is flexibel inzetbaar bij variabele werkplekken en
verlangd alleen een 230 volt stopcontact.

Art.nr
627111

De afzuigturbine wordt automatische gestart/gestopt
vanaf een elektrische of pneumatische slijpmachine.
De inhoud van de stofzak wordt weergegeven door een
inhoudsmeter. Op de unit bevinden zich 2 stuks
zuigaansluiting, een 230 volt stopcontact en een
persluchtaansluiting.
De afzuigunit is geschikt voor 2 afzuigpunten gelijktijdig in
gebruik. Een gereedschap en slanghaak behoren tot de
standaard levering.
De achterzijde bevat een opbergvak voor een
slijpmachine en gebruiksmaterialen.
Afzuigslang behoort niet tot de standaard levering en is
een optie.
Herkules zuigslang 5 meter F1A

627130

Herkules zuigslang met geïntegreerde luchtslang,
5 meter F1D

627133

Herkules zuigslang met geïntegreerde elektrakabel,
5 meter F2D

627136

Herkules zuigslang met 360° draaikoppeling en
geïntegreerde luchtslang, 5 meter F3D

627139

627111

Technische gegevens:
Capaciteit
Spanning
Onderdruk
Vermogen
Filteroppervlak
Filterrendement
Geluidsniveau

: 220 m³ .u.
: 230 volt.
: 220 mBar.
: 1.3 kW.
: 4 m².
: 99,95%
: 65 dB(A).

Achterkant T2 M mobiel met
opbergruimte
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