
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP

Copy of DM 40 OIL - OIL AND CHIPS

CƠ KHÍ

Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.

Kết cấu hoàn toàn bằng thép

3 động cơ by-pass làm việc độc lập

Nhỏ gọn và tiện di chuyển

Hệ thống phao báo mực nước khi đầy

Discharge hose for liquids

Bộ lọc dầu và chất làm mát cho mục đích tái
sử dụng

BỘ PHẬN HÚT

Điện thế V - Hz 230 - 50

Công suất kW 3,45

Áp suất mmH₂O 2.500

Lưu lượng khí m³/h 540

Độ ồn (EN ISO 3744) dB(A) 76

BỘ LỌC

Loại bộ lọc Túi

Diện tích - Đường kính cm²-mm 500

Cấp lọc IEC 60335-2-69 Bộ lọc Polyester - cấp lọc L

Chất liệu Bộ lọc Polypropilene - kích thước bụi 300µm

COLLECTION UNIT

Hệ thống xả Thùng chứa với bánh xe

Dung tích chứa (chất lỏng) l 100

Dung tích chứa (chất rắn) l 40

Thiết bị phao nổi Có

DUNG TÍCH

Kích thước cm 67x66x125h

Khối lượng kg 65



BỘ PHẬN HÚT
Sức hút được cung cấp bởi ba động cơ chổi than một pha, sử dụng công tắc độc lập và

được đặt bên trong hộp thép cùng với các vật liệu cách âm.

BỘ LỌC
Thiết bị phao nổi dừng hút bất cứ khi nào chất lỏng trong thùng chứa đạt mức tối đa.

Đầu hút theo phương tiếp tuyến và được trang bị vòng cản bụi, làm chệch hướng vật liệu

được hút.

Bộ lọc túi polyester, được đặt bên trong buồng lọc, đảm bảo bề mặt lọc rộng và khả năng

chống bụi và tắc nghẽn cao.

COLLECTION UNIT
Máy hút bụi được cố định trên một khung gầm bằng thép, được hỗ trợ bởi các ống mềm, và

được trang bị bánh xe chống dầu và phanh.

Thùng chứa nhỏ gọn và được trang bị lưới sàng để giữ lại mạt kim loại.

TÙY CHỌN TH&ECIRC;M
THÙNG CHỨA BẰNG INOX

LƯỚI SÀNG INOX


