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TTV TT Odkurzacz
przemysłowy turbinowy z
silnikiem indukcyjnym do
pracy sucho mokro
Filtr L standard

Filtr M standard

Filtr HEPA opcja

Certyfikat

Opis produktu
Bardzo silny odkurzacz wytwarzający bardzo duże podciśnienie i
przepływ powietrza. Idealny do ciężkich prac w przemyśle,
produkcji, magazynach jako jednostka mobilna. Przeznaczony do
zbierania pyłów, odpadów poprodukcyjnych, cieczy, detergentów,
chłodziwa lub oleju.
Zbudowany w oparciu o silniki indukcyjne klatkowe o mocy od
2,2kW do 4kW o prędkości obrotowej 2800 r.p.m. do pracy ciągłej
oraz turbinę boczno-kanałową. Silniki posiadają zabezpieczenie
elektrycznie nadprądowe i zwarciowe.
Innowacyjny system samoczyszczący filtra Self Cleaning czyści
filtr podczas pracy odkurzacza co pozwala na długą pracę bez
ingerencji z zewnątrz. Dodatkowo model ten posiada ręczny
otrząsacz filtra który w łatwy sposób może przywrócić pełną
zdolność filtracji.
Wygodny sposób opróżniania zbiornika podwieszonego od dołu
odkurzacza z mechanizmem Sit-Down opuszczający zbiornik na
własne koła .
Posiadają możliwość zastosowania koszo-filtra do separacji wiórów
i opiłków od chłodziwa powstałych w maszynach podczas obróbki
metali.
Stabilna konstrukcja odkurzacza, duży uchwyt i duże koła z
niebrudzącej gumy umożliwiają łatwe prowadzenie. Ponadto
odkurzacz posiada duży pojemnik na akcesoria.
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**Odkurzacz sprzedawany bez wyposażenia.

Akcesoria polecane
004.024 Podłączenie do odkurzacza wraz z redukcją 70>50mm

004.015 Zakończenie węża EVA Ø 50 od strony odkurzacza

004.002 Wąż elastyczny EVA Ø 50 mm

004.137 Rura stalowa gięta chromowana 3 części do zestawu Ø
50 w składzie:
- przedłużki 50cm 2 szt. kod 004.138
- kolanko 50 cm 1 szt.

004.450 Ssawa podłogowa na kołach z fartuchami gumowymi i
włosem
do rury giętej Ø 50 kod 004.137

004.071 Ssawa poszerzana Ø 50 odporna na olej i wysoką
temperaturę

004.077 Ssawa okrągła Ø 50 odporna na olej i wysoką
temperaturę

004.096 Ssawa okrągła z włosem Ø 50
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004.162 Ssawa szczelinowa do zestawu Ø 50

Akcesoria dodatkowe
004.029 Separator cyklonowy wewnętrzny

004.101 Koszo-filtr do separacji wiórów i chłodziwa

004.063 Ssawa przednia do odkurzacza przemysłowego

Zobacz pełną ofertę dostępnych akcesorii
Zobacz pełną ofertę dostępnych filtrów

Dane techniczne
Opis

TTV 30

TTV 40

TTV 55

TT 30

TT 40

TT 55

008.045

Kod

008.018

008.019

008.046

008.011

008.010

Moc

2200 W

3000 W

4000 W

2200 W

3000 W

4000 W

Zasilanie

230V 50Hz

400V 50Hz

400V 50Hz

230V 50Hz

400V 50Hz

400V 50H

Typ Silnika

Indykcyjny

Indukcyjny

Indukcyjny

Indukcyjny

Indukcyjny

Indukcyjn

Podciśnienie

320 mBar

320 mBar

330 mBar

320 mBar

320 mBar

330 mBa

Przepływ powietrza

350 m3/h

350 m3/h

380 m3/h

350 m3/h

350 m3/h

380 m3/h

Powierzchnia filtra

5.250 cm2

5.250 cm2

5.250 cm2

5.250 cm2

5.250 cm2

5.250 cm

Pojemność zbiornika

80 L

80 L

80 L

80 L

80 L
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Materiał zbiornika

Stal malowana proszkowo

Wymiary

620 x 800 x 1500 mm

Waga

Zdjęcia i filmy
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85 kg

85 kg

Stal nierdzewna INOX AISI 304
620 x 800 x 1500 mm
85 kg

92 kg

92 kg

92 kg
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