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Odciąg trocin HOLZKRAFT ASA 5403

Kategoria produktu: Odciągi

Opis:

Odciąg trocin HOLZKRAFT ASA5403

• Do odciągania trocin z frezowania, strugania i wiercenia (nadaje się również do
odciągania pyłów)
• Wysoka wydajność odsysania
• Wyjątkowo cicha praca
• Możliwość łatwego i szybkiego przemieszczenia maszyny dzięki zamontowanym
kółkom
• Wykonanie z litej stali, nie z kruchego plastiku
• Maszyna antystatyczna
• Wirnik wykonany z metalu w kształcie łopatki, aby zwiększyć moc ssania
• Znacznie obniżona zawartość wydzielanego kurzu dzięki zastosowaniu wysokiej
jakości tkaniny filtra workowego kategorii G1
• Szybkozamykający się filtr i worek
• Wysoka jakość w stosunku do ceny
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• W odciągu jednostka ssąca może obrócić się o 180 °, co pozwala na zmianę
kierunku ssania od góry lub od dołu
Producent: Holzkraft
Dane techniczne
Wydajność odsysania 7620 m3/h
Powierzchnia filtra 12,9 m²
Kategoria filtra G1
Moc silnika 50 Hz 3,7 kW
Waga 111 kg
Wymiary (Dług x Szer x Wys ) w mm 1900 x 670 x 2800
Pojemność worka na wióry 2 x 450 ltr.
Średnica króćca na urządzeniu 250 mm
Średnica króćca na standardowym rozdzielaczu 3 x 120 mm*, 1 x 100 mm*
Max. podciśnienie 1900 Pa
Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem
Łukasz
Tel. Kom. 503 196 829
Tel. 81 446 50 57
supryn@elmat.lublin.pl
Robert
Tel. Kom. 507 197 677
Tel. 81 446 50 57
kapica@elmat.lublin.pl
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