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s t o f ta v s k i l j a r e

Tuffa maskiner
med mjuka
funktioner
Hårdvaran
S-line är professionella stoftavskiljare för högt
ställda krav. Välj ur ett brett sortiment, uppbyggt för att svara mot många olika behov.
Alla maskiner är inte bara utrustade med H13-filter, utan
också konstruerade för H13-filter. Det innebär en överlägsen
stoftavskiljning, även när det gäller fint slip- och gipsdamm.
Kvalificerad luftpulsrening gör att stoftavskiljningen inte bara
fungerar under en stund, utan med full funktion i kontinuerlig drift
under en hel arbetsdag. Med Longopac® uppsamlingspåse sköter du
tömningen snabbt och enkelt.

Mjukvaran
Alla våra maskiner är byggda för att du enkelt skall kunna
hantera och sköta dem.
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Andelen sysselsatta män som
angett arbetsorsakade besvär
till följd av arbetssjukdom.
Källa: AV/ISA, SCB.

Utan att bryta varken tummar, armar
eller rygg. Du skall inte heller utsättas för onödigt damm eller höga
ljudnivåer. Användarvänliga maskiner spar både tid, pengar och
sjukskrivningsdagar. Många
kallar det för ergonomi. Vi kallar
det dessutom för ekonomi.

Andelen arbetssjukdomar inom
byggbranschen ligger fortfarande mycket högre än i andra
näringsgrenar. Vi ser det som en utmaning att
hjälpa till att sänka dessa siffror.
Vi tänker på dig när vi konstruerar våra maskiner.
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s 1300

Tystgående stoftavskiljare utrustad med
finfilter och H13-filter. Effektiv luftpulsrensning. Uppsamling i 15 liters plastsäck. Eluttag för anslutning av elverktyg.
5m sugslang. Anpassad för fint stoft och
byggdamm i kontinuerlig drift.

s 1300
MOTOREFFEKT (W)
VIKT (kg)
SUGKAPACITET (m3 /h)
FINFILTER
HEPAFILTER
LUFTPULSRENSNING
UPPSAMLING

1x1300
28
160
pol/cell
H13
ja
15 liter
plastpåse
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s 1200
Stoftavskiljare för fint gips-, slip- och
betongdamm. Försedd med finfilter
strumpor och H13-filter. Effektiv luftpulsrensning och uppsamling i Longopac®
(20 m plastsäck). Eluttag för anslutning
av elverktyg samt 5m sugslang.

s 1300H
Tystgående stoftavskiljare utrustad med
dubbla H13-filter. 15 liters uppsamlingspåse som placeras i en behållare. Luftpulsrensning, 5m sugslang. Testad och
godkänd av BIA i Tyskland enligt BIA
klass H, godkännande nr. 0405013.

s 2400
Kraftfull stoftavskiljare anpassad för fint
stoft. Klarar såväl bygg-, slip- och gipsdamm som betongdamm. Utrustad med
finfilterstrumpor och H13-filter. Uppsamling sker i Longopac® (20m plastsäck).
Effektiv luftpulsrensning.

MOTOREFFEKT (W)
VIKT (kg)
SUGKAPACITET (m3 /h)
FINFILTER
HEPAFILTER
LUFTPULSRENSNING
UPPSAMLING

s 1200

1x1200
28
160
polyester
H13
ja
Longopac®

s 1300H
1x1300
28
160
pol H13
H13
ja
15 liter
plastpåse

s 2400
2x1300
43
320
polyester
H13
ja
Longopac®
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s 2800
Kraftfull stoftavskiljare utrustad med
finfilter och H13-filter. Kompakt konstruktion och tystgående. Uppsamling
i 40 liters plastsäck. Effektiv luftpulsrensning. Anpassad för fint stoft som
slip-, bygg- och gipsdamm.

s 4200
Marknadens starkaste 1-fas stoftavskiljare. 3 kraftiga 1300W motorer
garanterar hög sugförmåga. Lämplig
för uppsugning av bygg- och slipdamm.
Utrustad med luftpulsrensning. Finfilter
och H13-filter. Uppsamling sker i 40
liters plastsäck.

s 4200PCB
Utvecklad från den ursprungliga S4200
för att klara de krav som ställs vid PCB
fogsanering. Klarar ett luftflöde på över
450m3 /tim vid användning av 10m
63mm slang. Förberedd med centrerat
utblås som kan anslutas till keramiska
filter för filtrering av gaser. Utrustad med
finfilter, H13-filter samt luftpulsrensning.
Uppsamling sker i 40 liters plastsäck.

MOTOREFFEKT (W)
VIKT (kg)
SUGKAPACITET (m3 /h)
FINFILTER
HEPAFILTER
LUFTPULSRENSNING
UPPSAMLING

s 2800

s 4200

s 4200PCB

2x1300
43
320
pol/cell
H13
ja
40 liter
plastpåse

3x1300
83
450
polyester
H13
ja
40 liter
plastpåse

3x1300
83
450
polyester
H13
ja
40 liter
plastpåse
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