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När det gäller
t ex asbestdamm,
vill man inte
kompromissa.
Hårdvaran
När det blir tuffa tag och behov av krävande stoftavskiljning, är T-line ditt sortiment. Kraftiga motorer med väl
tilltagen kapacitet, kräver ström i trefas. De tar hand om
svårhanterligt material som t ex slipdamm, asbest och rivningsmaterial inom en mängd olika områden, och används till bl a
• Punktutsugning
• Centralsug i bygg- och processindustri
• Alla typer av golvslipmaskiner
T-line har ett driftsäkert filtersystem med hög avskiljning och
lång filterlivslängd, som klarar stora mängder fint damm. Absolutfilter av klass H13, för det hälsovådliga dammet från t ex kvarts och
asbest är standard. Tack vare Longopac® säckslangsystem får du
enkla och dammfria säckbyten.

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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t 3000
Med sin kompakta konstruktion, låga vikt och
stora filteryta har T3000 blivit populär bland
saneringsfirmor och på byggarbetsplatser.
Finfilter, strumpor och H13-”flip-strip”-filter
borgar för hög sugeffekt i kontinuerlig drift
och säkert användande. Uppsamling sker i
Longopac® vilket minimerar antalet påsbyten
och förhindrar överfyllning. Passar även perfekt som torrsugare för industiellt bruk.

t 3500
Kraftfull 3-fas sugare utmärkt för uppsugning av fint stoft. Byggdamm, slip/gipsdamm
och betongdamm är inga problem för T3500.
Finfilterstrumpor och H13-filter. Uppsamling i
Longopac® för att minimera antalet påsbyten
och för att förhindra överfyllning. Passar även
perfekt som torrsugare för industiellt bruk.

t 7500
Uppföljaren till den populära modellen
T75. På T7500 har filterytan ökats med
20%. Cyklonen har sänkts med 10 cm
för att göra den transportvänligare. Finfilterstrumpor och H13-filter. Uppsamling
i Longopac®. Perfekt som sugkälla till
mindre centralsystem och golvslipningsmaskiner eller som saneringssugare.
Passar även perfekt som torrsugare för
industiellt bruk.

MOTOREFFEKT (kW)
VIKT (kg)
SUGKAPACITET (m3 /h)
VACUUM
STARTAPPARAT
FINFILTER
HEPAFILTER
LUFTPULSRENSNING
UPPSAMLING

t 3000 t 3500 t 7500
3
83
280
30
direkt
polyester
H13
ja
Longopac®

3
139
320
33
direkt
polyester
H13
ja
Longopac®

5,5
210
600
33
y/d
polyester
H13
ja
Longopac®
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