Odkurzacze
przemysłowe
KATALOG PRODUKTÓW

Mastervac oferuje ultranowoczesne odkurzacze przemysłowe przeznaczone do
szerokiego zakresu zastosowań. Odkurzacze te zapewniają wydajność, niezawodność i
wyjątkową wytrzymałość mechaniczną zarówno przy sprzątaniu hal przemysłowych,
jako integralny element linii produkcyjnych, czy do zasilania systemów centralnych.
Oferta obejmuje urządzenia o mocach od 1 do 18 kW, w wielu wersjach wyposażenia
(antywybuchowych, czy zaopatrzonych w filtry klasy M lub H (HEPA)), co gwarantuje
pewność właściwego wyboru bez względu na wymagania i zastosowanie. Od ponad 20
lat firma angażuje się w prace rozwojowo-badawcze i zdobywa doświadczenie, które
pozwala nam dostosować ofertę odkurzaczy i systemów centralnych do najbardziej
nawet wyszukanych wymagań, a zespół naszych techników jest zawsze dostępny, by
doradzić i zasugerować najbardziej trafny wybór. .
Mastervac is a state of the art, wide range of industrial vacuum cleaners. Efficient, reliable
and extremely solid these industrial vacuums are the best tools for industrial cleaning or
integration on production lines, as well as centralized vacuum systems. A range composed
of machines from 1 to 18 kW, available with explosion proof certifications, class M or
H (HEPA) filters, always guarantees the right solution for any need. More than 20 years
of experience and an R&D department are constantly invested in specific projects for
customized units or centralized vacuum systems, in order to meet even the more demanding
requirements. Furthermore our technical sales team is available at all times in order to
suggest and provide the best possible machine for your application.
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Referencje
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Certyfikaty
Certifications
Jakość odkurzaczy przemysłowych
produkcji Mastervac potwierdzona
jest wieloma certyfikatami.
Wszystkie urządzenia są zgodne z
normami CE, większość występuje w
wersjach z atestem ATEX, a prawie
wszystkie posiadają certyfikowane
filtry (L-M-H).
The quality of Mastervac’s industrial
vacuum cleaners is underlined by the
numerous certifications. All are CE
certified, most are available with
Atex certification and almost all
of the filters have certified class of
filtration (LMH).
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ACHTUNG: Dieses Gërat enthält gesundheitsschäd- lichen Staub.
Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließ- lich der Beseitigung
der Staubsammelbehälter, dürfen nur von Fachleuten durchgeführt
werden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das
vollständige Filtrationssystem betreiben.
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ZASTRZEŻENIE / DISCLAIMER
Wszystkie znaki towarowe i logo
umieszczone w tej publikacji
są wyłączną własnością ich
odpowiednich właścicieli i
umieszczone są tu jedynie w celach
poglądowych
All trademarks and logos reproduced
in this brochure are exclusive
property of their respective rights
holders and are purely mentioned as
a commercial reference.
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PRZEMYSŁ CIĘŻKI/
HEAVY INDUSTRY
3M Company
Arcelor
CBR
Dillinger
General Electric
Holcim
Posco
Sealmaker
Thyssen - Krupp
SUROWCE /
RAW MATERIALS
Anoc
Ednoc
ENI
Shell Gas
PRZEMYSŁ CHEMICZNY I
FARMACEUTYCZNY /
CHEMICAL & PHARMA
Bayer Material Science
Meyer
Sanofi Aventis
Essilor
BASF
Millipore
Glaxo Smith Kline
Fresenius Kabi
Takeda Pharma
Abbot
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY/
FOOD & BEVERAGE
Cadbury
Carlsberg
Coca-Cola
Nestlè
Nestlé Purina Pet Care
Pepsico
PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY
Audi
Bmw
PSA-Peugeot Citroen

Fiat
Ford
General Motors
Honda
Mercedes-Benz
Michelin
Nissan
Pirelli
Renault
Rolls Royce
Volkswagen
PRZEMYSŁ LOTNICZY /
AEROSPACE
Eurocopter
Airbus
Alenia Aermacchi
PRZEMYSŁ MASZYNOWY /
ENGINEERING
Alstom power
Caterpillar
Komatsu
Merlo Spa
Siemens
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Zestaw filtracyjny zebranego oleju,
filtracja cząstek od 3oo do 6 mikronów
/ Filtration kit for collected oil
from 3oo down to 6 microns
Filtr Antystatyczny + Uziemienie
elektryczne / Antistatic filter +
electrical grounding

Opis symboli
Label of options

Filtr Nomex - odporny na wysokie
temperatury (do 25o°C) / Nomex heat
resistant filter ( up to 25o ° celsius)

25o° C

Dostępna wersja z certyfikatem Atex /
Available with Atex certification

PN

Automatyczny system czyszczenia filtra
odwrotnym impulsem powietrza /
Reverse pulse automatic cartridge filter
cleaning system

Pływak zatrzymujący zbieranie cieczy
po wypełnieniu zbiornika / Floating
device to stop suction when the bin is
full of liquids

ELF

Ultraduży filtr, bardzo duża
powierzchnia filtracji / Extra large filter,
oversized filter surface

Koło pneumatyczne Toolman do
nierównych powierzchni / Toolman
pneumatic wheels for uneven floors

Półautomatyczny system czyszczenia
filtra/ Semiutomatic filter cleaning
system

H
LP

®

Filtr kategorii H (HEPA lub absolutny) do
pyłów miałkich i toksycznych/ HEPA
filter ( Class H or Absolute filter) for
fine or toxic dust

LONGOPAC®
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Dostępne ze stali nierdzewnej (AISI 3o4
lub 316) / Available in Stainless Steel
(AISI 3o4 o 316)

INOX

Film teflonowy pokrywający
powierzchnię filtra, co zapobiega
przyleganiu odpadów mokrych i lepkich
/ Teflon film which covers
the filter’s surface in order to simplify
the detachment of muddy
or umid materials

PTFE

PRZEMYSŁ CHEMICZNY /
PETROCHEMICZNY
CHEMICAL / PETROCHEMICAL

Zastosowania - legenda
Label of application fields

BUDOWNICTWO / PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI / CONSTRUCTION /
SURFACE PREPARATION
METALURGIA / ODLEWNIE /
CEMENTOWNIE/ CERAMIKA
METALLURGY / FOUNDRIES /
CEMENT FACTORIES / CERAMICS

SPAWANIE
WELDING

OEM
ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS
(FIXED APPLICATIONS
ON THIRD PARTY MACHINES)

TWORZYWA SZTUCZNE
PLASTICS

SZKŁO
GLASS

UTYLIZACJA ODPADÓW I RECYKLING
WASTE TREATMENT AND RECYCLE

PAPIER
PAPER

CZYSZCZENIE POJAZDÓW
VEHICLES MAINTENANCE

MILITARIA / LOTNICTWO /
STRZELNICE / MILITARY /
AEROSPACE / SHOOTING RANGE

DREWNO
WOOD

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
FOOD & BEVERAGE

STATKI / STOCZNIE
SHIPS / SHIPYARDS

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY
PHARMACEUTICAL

MECHANIKA / MOTORYZACJA
ENGINEERING / AUTOMOTIVE
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Mastervac: warościowy wybór
Mastervac: the value choice

Rozwiązania, które poprawiają wydajność.

Solutions that improve efficiency.

Przemysłowe odkurzacze Mastervac nie są zwykłymi odkurzaczami ale prawdziwymi narzędziami do ciężkiej pracy przemysłowej. Nasze urządzenia mają potencjał poprawić wydajność
każdego procesu przemysłowego zapewniając bezpieczeństwo
i wysoką higienę nawet w najbardziej wymagających środowiskach pracy. Począwszy od laboratorium farmaceutycznego aż
po cegielnię, od małej piekarni do największej fabryki samochodów, nasze odkurzacze zaspokajają wymagania klienta i z powodzeniem radzą sobie z najtrudniejszymi nawet wyzwaniami globalnego przemysłu w dzisiejszym świecie.

Mastervac's industrial vacuum cleaners are not simple vacuum
cleaners but true industrial tools capable of increasing the
efficiency of each industrial process, ensuring security and cleaning
standards even in the most demanding enviroments. From the
pharmaceutical laboratory to the foundry, from the small
bakery to the largest automotive industry, our vacuum cleaners
have solved and continue to satisfy the cleaning requirements of
industries worldwide.

Niezawodność. Bez ograniczeń.

Reliability. Beyond all limits.

Odkryj codzienną niezawodność urządzeń Mastervac. Nie tylko dzięki temu, że każdy odkurzacz w perfekcyjny sposób łączy
wymogi jakości, bezpieczeństwa i zaawansowanych technologii,
ale również ze względu na wyjątkowe wsparcie serwisowe dostępne na wyciągnięcie ręki przy każdej Twojej potrzebie i problemie technicznym.
Dajemy więcej niż wymaga prawo. Każdy przemysłowy odkurzacz sprzedawany jest przynajmniej z dwuletnią gwarancji na
wypadek, gdyby, choć to nieprawdopodobne, wystąpiły jakieś
uchybienia na etapie produkcji. Wszystkie urządzenia Mastervac
posiadają etykietę CE, a ich montaż odbywa się z zachowaniem
standardów jakości potwierdzonych certyfikatem ISO 9001.
A dodatkowo, większość modeli dostępna jest z certyfikatem
ATEX.

Discover every day the reliability of each Mastervac machine.
Not only because each vacuum cleaner is the perfect combination
of quality, safety and technology, but also because you have at
your disposal a Unique service, attentive to your requirements
and your needs.
Moreover Mastervac gives you more going beyond what is
required by law. Each industrial vacuum cleaner, in fact, has no
less then 2 years of warranty in the remote case in which there
are abnormalities of construction. All of Mastervac’s machines
are CE marked and are assembled through a quality certified
process to the ISO 9001 standard. Furthermore, the majority is
available with ATEX certification.
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Oryginalne części zamienne. Bo nikt nie zna Mastervac lepiej niż
Mastervac.

Original spare parts. Because no one knows Mastervac better than
Mastervac.

Dmuchawy bocznokanałowe o mocach od 1 do 25 kW, części zamienne do każdego
modelu, węże dostępne w każdym przekroju i długości, czas dostawy okrojony
do minimum. Oto tylko niektóre z zalet posiadania 5.000 metrów kwadratowych
przestrzeni magazynowej. Jesteśmy w stanie dostarczyć wszystkie zamówione
przez Ciebie produkty w czasie poniżej 48 godzin od chwili zamówienia. Oryginalne
Części Zamienne Mastervac pozwolą Ci utrzymać każdy zakupiony odkurzacz
w stanie technicznym i wydajności jak w dniu, w którym opuścił fabrykę i to bez
względu na upływ czasu.

Side channel blowers from 1 to 25 kW , spare parts for each single model , hoses of
all diameters and length, timing of shipments cut to the bone . These are just some of
the advantages of a warehouse of nearly 5.000 square meters, which in less than
48 hours from the order date can ship the material that you need. Mastervac’s
Original Spare Parts allow each vacuum to maintain its value and efficiency of the
machine for which they were specially designed over time, while guaranteeing that a
Mastervac is always a Mastervac.

Oryginalne akcesoria.
Tak samo wyjątkowe jak Twoja firma.

Original accessories.
As unique as your business.

Każdy odkurzacz Mastervac może być dowolnie skonfigurowany i wyjątkowo
dopasowany do charakteru Twojej pracy. Oryginalne akcesoria zostały
zaprojektowane dokładnie po to, by poprawić funkcjonalność każdego modelu
odkurzacza oraz komfort i wydajność użytkowania.

Each Mastervac vacuum cleaner can be configured and made unique, perfectly
suited to your work. Designed specifically to enhance the functionality of each model,
original accessories will without any doubt enhance the comfort and the efficiency of
use of any Mastervac vacuum cleaner.
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EX | ATEX
ATEX to tradycyjna nazwa stosowana do Dyrektywy 2014/34/UE Unii
Europejskiej, która reguluje zasady użytkowania urządzeń przeznaczonych do
stosowania w atmosferze zagrożenia wybuchem i pochodzi od francuskiego
określenia ATmosphères EXplosibles.

ATEX is the conventional name of Directive 2014/34/UE of the European Union for
the regulation of equipment intended for use in potentially explosive atmospheres. The
name comes from the French ATmosphères EXplosibles.

Kiedy będę potrzebował odkurzacza z atestem ATEX?

When do I need an ATEX vacuum cleaner?

Dyrektywa ATEX zaświadcza o dopełnieniu wymagań specyfikacyjnych odkurzaczy,
turbin i innych elementów, które mają bezpiecznie funkcjonować w obecności gazu,
mgły i/lub potencjalnie wybuchowego pyłu w atmosferze.

Strefa
Zone
Gaz, mgła
lub para
Gas, mist or
steam
Pył
Dust

0
1
2
20
21
22

The ATEX directive certifies the presence of necessary requirements for vacuum
cleaners, turbines and other components, allowing them to operate in safety in case
of presence of gas, mist and/or potentially explosive dust in the atmosphere.

Czas występowania atmosfery zagrożenia wybuchem
Duration of occurrence of an explosive atmosphere
Stale, przez dłuższy czas, często //Continuously, for a long period, frequently

Kategoria
Category
1G

Sporadycznie //Occasionally

2G

Rzadko przez krótki czas//Rarely for as short period

3G

Stale, przez dłuższy czas, często//Continuously, for a long period, frequently

1D

Sporadycznie //Occasionally

2D

Rzadko przez krótki czas//Rarely for as short period

3D

Kategorie pyłów zgodnie z DIN EN 60335-2-69, ZAŁĄCZNIK AA//Dust category according to DIN EN 60335-2-69, APPENDIX AA

Klasa pyłu Dust class
L niskie zagrożenie low risk
M średnie zagrożenie medium risk
H wysokie zagrożenie high risk

Klasa filtra Filter Class
L
M
H
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Maksymalna przenikalność Maximum permeability
< 1%
< 0,1%
< 0,005%

Ponad 30 odkurzaczy z certyfikatem ATEX

More than 30 ATEX certiﬁed vacuums

Odkurzacze przemysłowe Mastervac posiadające certyfikację przydatności do
pracy w strefach 1, 2, 21 i 22 zagrożenia wybuchem wg ATEX wyprodukowane
zostały tak, aby skutecznie uniknąć zagrożenia zapłonu w środowiskach
potencjalnie wybuchowych. Każdy odkurzacz został zaprojektowany w zgodności
w najwyższymi standardami i gwarantuje najwyższe wskaźniki bezpieczeństwa,
jakości i niezawodności. Jeśli w Twoim zakładzie istnieje potrzeba zbierania
wysoce wybuchowych pyłów lub wymagane jest stosowanie odkurzaczy w
otoczeniu zagrożonym wybuchem, nasza oferta odkurzaczy i akcesoriów z
atestem ATEX stanowi gwarancję najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Mastervac industrial vacuum cleaners certified for ATEX zone 1, 2, 21 and 22
are manufactured in order to avoid any risk of ignition in a potentially explosive
environment. Each vacuum cleaner is designed to comply the highest standards,
ensuring safety, quality and reliability at their maximum level. If you need to collect
highly explosive dust or need to use vacuum cleaners in potentially explosive
atmospheres, our full range of ATEX certified vacuum cleaners and accessories
guarantee all the security you need.

Odkurzacze przemysłowe ATEX

ATEX industrial vacuum cleaners
Mastervac oﬀers a wide range of ATEX certified vacuum cleaners, from compact
ones to the largest models

Mastervac posiada w swej ofercie szeroką gamę odkurzaczy z atestem ATEX,
począwszy od kompaktowych do modeli największych.

Thanks to the variety of available options we are able to satisfy almost any type
of request

Dzięki mnogości dostępnych opcji jesteśmy w stanie zaspokoić praktycznie każdy
rodzaj zapotrzebowania.

- producer certified motors with power up to 18,5 kW
- antistatic M Class filter as a standard
- H class filter as a standard for machines in zone 21
- stainless steel AISI 304 or 316 construction available
- certified components

- silniki z certyfikatem producenta o mocach do 18,5 kW
- antystatyczny filtr Klasy M w standardzie
- filtr klasy H w standardzie z urządzeniami do pracy w strefie 21
- dostępna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304 lub 316
- certyfikowane komponenty
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Główne obszary zastosowań / Main application fields

PRO | M 15o WD
Opcje / Options

INOX
Odkurzacz przemysłowy do odpadów mokrych i suchych.
Najbardziej kompaktowy model w ofercie.
 Konstrukcja w 1oo% stalowa
 Przeznaczony do odpadów mokrych i suchych
 Zintegrowany pływak i filtr do odpadów mokrych
 Zintegrowany poliestrowy filtr typu STAR do pyłów
 Wąż spustowy ułatwiający utylizację zebranych płynów
 W zestawie akcesoria Ø 4o mm
 Kompaktowy i lekki - idealny dla firm zajmujących się sprzątaniem
Wet & dry industrial & professional vacuum.
The most compact model in the range.
 1oo% steel construction
 Suitable for wet & dry service
 Integrated floating device and wet filter
 Integrated polyester star filter for dust
 Hose for user friendly liquids discharge
 4o mm accessories kit included
 Compact and light, ideal for contractors
Napięcie / Voltage
Moc / Power
Silniki / By pass motors
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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Volt
kW
il./n
mm H2O
m3/h
cm2
mm
l
dB(A)
cm

23o
1,15
1
25oo
18o
8ooo
5o
5o
74
52 x 4o x 9o h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

PRO | M 28o WD
Opcje / Options

INOX
Opcjonalna pompa - Pump option

Jednofazowy odkurzacz przemysłowy do odpadów mokrych i suchych.
 Konstrukcja w 1oo% stalowa
 Dwustopniowy filtr do odpadów suchych z mechanizmem samooczyszczania
 Filtr do odpadów mokrych z funkcją zapobiegającą spienieniu i wąż spustowy
 Zintegrowany pływak
 W zestawie akcesoria Ø 5o mm
 Solidna, kompaktowa i w pełni mobilna konstrukcja
 Dostępna wersja z pompą do automatycznego opróżniania
Wet & dry single phase industrial vacuum.
 1oo% steel construction
 Double stage dry filter with self cleaning system
 Anti-foam wet filter and liquids discharge hose
 Integrated floating device
 5o mm accessories kit included
 Sturdy, mobile and compact
Pump version for automatic discharge available
Napięcie / Voltage
Moc / Power
Silniki / By pass motors
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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Volt
kW
il./n
mm H2O
m3/h
cm2
mm
l
dB(A)
cm

23o
2,3
2
25oo
36o
8ooo
8o
8o
76
53 x 66 x 108 h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

PRO | M 45o WD
Opcje / Options

H

25o° C

INOX

Odkurzacz przemysłowy z 3 silnikami do odpadów mokrych i suchych.
 Wysoka zdolność czyszczenia
 Konstrukcja w 1oo% stalowa (opcjonalnie ze stali nierdzewnej AISI 3o4)
 Zintegrowany pływak i zawór spustowy
 W zestawie akcesoria Ø 5o mm
 Solidna konstrukcja do zastosowań przemysłowych
Wet & dry 3 motors industrial vacuum
 High collection capacity
 1oo% steel construction (optional stainless steel)
 Integrated floating device and discharge valve
 Accessories Ø 5o mm included
 Sturdy industrial design

Napięcie / Voltage
Moc / Power
Silniki / By pass motors
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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Volt
kW
il./n
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

23o
3,45
3
25oo
54o
8ooo
L
8o
12o
76
68 x 63 x 125 h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

MS | M 130 Dust
Opcje / Options

H

INOX

Najbardziej kompaktowy odkurzacz do pyłów
 Zasysanie generowane przez silnik jednofazowy o dużej mocy
 Filtr przemysłowy o dużej powierzchni zapewnia bezpieczeństwo.
 DUSTOP - system oczyszczania filtra wykorzystujący różnicę ciśnień
 Możliwość usuwania pyłu z elektronarzędzi dzięki opcji automatycznego
włączania i wyłączania
 W zestawie akcesoria Ø 4o mm
The most compact dust extractor.
 Suction generated by a powerful single phase motor
 Extreme safety offered by a large surface industrial filter
 DUSTOP filter cleaning system using pressure differential
 Possibility to recover dust from power tools thanks to the automatic
start/stop option
 d40 accessory kit included

Napięcie / Voltage
Moc / Power
Silniki / By pass motors
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions

13

Volt
kW
il./n
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

23o
1,15
1
25oo
180
6ooo
M
50
13
74
46 x 48 x 85 h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

MS | M 22o S
Opcje / Options

H LP®

INOX PTFE

Odkurzacz przemysłowy do pyłów miałkich.
 Największa powierzchnia filtrowania w tym segmencie oferty
 Możliwość zbierania odpadów bezpośrednio do worków poliestrowych
 Konstrukcja w 1oo% stalowa
 DUSTOP - system oczyszczania filtra wykorzystujący różnicę ciśnień
 Odłączany zbiornik na odpady
 W zestawie akcesoria Ø 4o mm
Industrial vacuum for fine dust.
 Highest filter surface in its segment
 Possibility to vacuum directly into polyester disposable bags
 1oo% steel construction
 DUSTOP filter cleaning system using pressure differential
 Detachable collection bin
 Accessories kit Ø 4o mm included

M 22o LP

Napięcie / Voltage
Moc / Power
Silniki / By pass motors
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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Volt
kW
il./n
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

M 22o S
23o
2,3
2
2 5oo
36o
3o ooo
M
5o
2o
76
59 x 48 x 110 h

M 22o LP
230
2,3
2
2500
360
30 000
M
50
worki Longopac
76
50 x 48 x 125 h

Dustop
Dustop

Nowy system czyszczenia
filtra
System czyszczenia filtra DUSTOP został wprowadzony przez Mastervac
celem zapewnienia najlepszego systemu czyszczenia przy maksymalnej
wydajności i funkcjonalności. System umożliwia operatorowi oczyszczenie filtra
w dwu prostych krokach.
Kroki:
1) Operator zatyka odkurzacz (bezpośrednio na wężu za pomocą pokrywy
wlotu ssącego lub za pomocą specjalnej zasuwy).
2) Nie wyłączając odkurzacza, operator szybko otwiera 3/4 razy klapę
umieszczoną na komorze.
3) Po zakończeniu czyszczenia, operator kontynuuje odkurzanie ciesząc się
najwyższym poziomem wydajności urządzenia.

New filter cleaning system
The DUSTOP filter cleaning system was introduced by Mastervac in order
to provide the best filter cleaning system, with maximum efficiency and
functionality. The DUSTOP allows the operator to clean, with great efficiency
the filter with two easy actions.
Step:
1) The operator plugs the vacuum (directly on the hose, with the cap on the
suction inlet or with the special guillotine)
2) Without switching the vacuum off, the operator opens 3/4 times in rapid
succession the flap placed on the chamber.
3) The operator, after the cleaning process, can go on vacuuming with the
best performance..
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Główne obszary zastosowań / Main application fields

MS | M 235 S
Opcje / Options

H

25o° C

INOX PTFE

Odkurzacz przemysłowy jednofazowy z 2 silnikami do odpadów suchych.
 Filtr typu STAR o dużej powierzchni filtracji
 Możliwość zbierania odpadów bezpośrednio do jednorazowych worków
 Konstrukcja w 1oo% stalowa
 Zintegrowany system oczyszczania filtra
 Odłączany zbiornik na odpady
 Możliwość jednoczesnego zbierania odpadów suchych, mokrych, stałych i płynnych
 W zestawie akcesoria Ø 5o mm
Industrial dry vacuum - 2 motors single phase.
 High filter surface polyester star filter
 Possibility to vacuum into disposable bags
 1oo% steel construction
 Integrated filter cleaning system
 Detachable collection bin
 Possibility to vacuum solid, dust and liquid at the same time
 Accessory kit Ø 5o included
Napięcie / Voltage
Moc / Power
Silniki / By pass motors
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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Volt
kW
il./n
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

23o
2,3
2
25oo
36o
2o ooo
L
8o
35
76
55 x 62 x 125 h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

MS | M 45o S
Opcje / Options

PN ELF H LP

®

25o° C

INOX PTFE

Odkurzacz przemysłowy jednofazowy z 3 silnikami.
 Poliestrowy filtr typu STAR o dużej powierzchni filtracji
 Konstrukcja w 1oo% stalowa
 Zintegrowany system oczyszczania filtra i wskaźnik zanieczyszczenia filtra
 Odłączany zbiornik na odpady z opcją stosowania worków jednorazowych
 Możliwość jednoczesnego zbierania odpadów suchych, mokrych, stałych i płynnych
 W zestawie akcesoria Ø 5o mm
Industrial vacuum - 3 motors - single phase.
 High filter surface polyester star filter
 1oo% steel construction
 Integrated filter cleaning system with filter efficiency gauge
 Detachable collection bin with option to use disposable bags
 Possibility to vacuum solid, dust and liquid at the same time
 Accessory kit Ø 5o included

Napięcie / Voltage
Moc / Power
Silniki / By pass motors
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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Volt
kW
il./n
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

23o
3,45
3
25oo
54o
2o ooo
L
8o
6o/1oo
76
67 x 66 x 134 h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

COMPACT | TS 18o
Opcje / Options

H

INOX PTFE

Mobilny odkurzacz przemysłowy do odpadów suchych.
 Największy filtr w tym segmencie
 Silnik przystosowany do pracy ciągłej 24/7
 Odłączany zbiornik na odpady z opcją stosowania worków jednorazowych
 Konstrukcja w 1oo% stalowa
 DUSTOP - system oczyszczania filtra wykorzystujący różnicę ciśnień
 Najbardziej kompaktowy model do pracy ciągłej w ofercie
 W zestawie akcesoria Ø 4o mm
Mobile dry industrial vacuum.
 Biggest filter in its segment
 Motor suitable for 24/7 continuous duty
 Detachable container with optional collection into disposable bags
 1oo% steel construction
 DUSTOP filter cleaning system using pressure differential
 Most compact continuous duty model in the range
 Accessory kit Ø 4o included

Napięcie / Voltage
Moc / Power
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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Volt
kW
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

TS 18o T
4oo
1,8
23oo
25o
3o ooo
M
5o
2o
70
50 x 48 x 120 h

TS 18o M
23o
1,8
23oo
25o
3o ooo
M
5o
2o
70
50 x 48 x 120 h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

COMPACT | TS 22o-225
Opcje / Options

H

25o° C

INOX

Kompaktowy trójfazowy odkurzacz do zastosowań przemysłowych.
 Przystosowany do pracy ciągłej 24/7
 Bardzo niska emisja hałasu
 Poliestrowy filtr typu STAR ze zintegrowanym mechanizmem oczyszczania
 Wskaźnik wydajności filtra
 Odłączany zbiornik na odpady z opcją stosowania worków jednorazowych
 W zestawie akcesoria Ø 5o mm
Compact threephase dry industrial vacuum.
 Suitable for 24/7 continuous duty
 Very low noise emission
 Polyester star filter with integrated filter cleaning system
 Filter efficiency gauge
 Detachable container with optional disposable bags
 Accessory kit Ø 5o included

Napięcie / Voltage
Moc / Power
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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Volt
kW
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

TS 220
TS 225
4oo
400
2,2
4
3ooo
3200
3oo
450
2o ooo
20 000
L
L
8o
80
45
45
69
69
100 x 55 x 125 h 100 x 55 x 125 h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

TS INDUSTRIAL | TS HD
Opcje / Options

5

PN ELF H LP

®

3
6
4

2

25o° C

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do ciał stałych - pyłów - płynów.
 Potężny i mobilny
 Silnik bezobsługowy do pracy przy stałym obciążeniu 24h/7
 Duża powierzchnia i wydajność filtracji
 Solidna konstrukcja, duża moc i mobilność
 Odłączany zbiornik na odpady
 W zestawie akcesoria Ø 5o mm

7
1

Three phase industrial vacuums for solid - dust - liquids.
 Powerful and mobile
 Maintenance free motor, suitable for 24h/7 continuous duty
 High filtration surface and efficiency
 Sturdy, powerful and mobile
 Detachable collection bin
 Accessory kit Ø 5o included

8

9
1o

Napięcie / Voltage
Moc / Power
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions

1. Odłączany zbiornik / Detachable container
2. Stycznie umieszczony otwór wlotowy i cyklon wewnętrzny / Tangential suction inlet plus internal cyclone
3. Filtr o szerokich kieszeniach / Wide pocket filter
4. Opcjonalnie zabezpieczający wkład filtra / Optional safety cartridge filter
5. Filtr dyfuzora / Diffusor filter
6. Tłumik / Silencer
7. Elektryczny włącznik - wyłącznik / Electrical on-off switch
8. Koła do zastosowań przemysłowych / Industrial heavy duty wheels
9. Wysokiej jakości dmuchawy bocznokanałowe/ Quality side channel blowers
1o. Wskaźnik podciśnienia do kontroli pracy filtra/ Vacuum gauge to detec filter efficiency
Niektóre cechy występują w wybranych urządzeniach jako opcja / Some features are optional for some machines
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Volt
kW
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

TS 3oo-4oo
55o SE-75o
INOX PTFE

TS 3oo
4oo
2,2
3ooo
3oo
2o ooo
L
8o
1oo
72
62 x 11o x 15o h

TS 4oo
4oo
4
32oo
45o
3o ooo
L
8o
1oo
69
62 x 11o x 15o h

TS 55o SE
4oo
4,3
51oo
32o
3o ooo
L
8o
1oo
76
62 x 11o x 15o h

TS 75o
4oo
5,5
3ooo
55o
3o ooo
L
8o
1oo
74
62 x 11o x 15o h

21

Główne obszary zastosowań / Main application fields

TS HD | TS 75-75AF
Opcje / Options

PN

25o° C

H

INOX PTFE

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do ciężkich zastosowań.
 Duża moc z przeznaczeniem do pracy pod znacznym obciążeniem
 Wysoka wydajność filtracji
 Zdolność zbierania dużej ilości odpadów (możliwość zastosowania preseparatora)
 Zintegrowany ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
 Odpowiedni do pracy mobilnej lub jako element systemu centralnego
Heavy duty three phase industrial vacuum.
 Powerful and suitable for heavy duty applications
 High filtration efficiency
 High collection capacity (with possible use of preseparators)
 Integrated pressure relief valve
 Suitable for mobile service or fixed central vacuum installation

Napięcie / Voltage
Moc / Power
Podciśnienie max. / Water lift max.
Podciśnienie pracy ciągłej / Water lift cont.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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Volt
kW
mm H2O
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

TS 75
4oo
7,5
4000
32oo
530
49 000
L
8o
100
76
67 x 125 x 175 h

TS 75 AF
4oo
7,5
4000
27oo
700
49 000
L
8o
100
76
67 x 125 x 175 h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

TS HD | TS HD
Opcje / Options
25o° C

PN H

INOX PTFE

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do ciężkich zastosowań.
 Duża moc z przeznaczeniem do pracy pod znacznym obciążeniem
 Silnik o znakomitych osiągach
 SELF CLEAN - system półautomatycznego czyszczenia filtrów ze
sprężarką w zestawie
 Zintegrowany ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
Heavy duty three phase industrial vacuum.
 Powerful and suitable for heavy duty applications
 Motor with outstanding performances
 Semiautomatic filter cleaning system SELF CLEAN with compressor
included
 Integrated pressure relief valve

Napięcie / Voltage
Moc / Power
Podciśnienie max. / Water lift max.
Podciśnienie pracy ciągłej / Water lift cont.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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Volt
kW
mm H2O
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

TS HD 75
4oo
7,5
4500
3200
750
7o ooo
L
120
16o
72
152 x 68 x 180 h

TS HD 110
4oo
11
4000
2600
1000
7o ooo
L
120
160
75
152 x 68 x 180 h

TS HD 125
4oo
12,5
4000
2900
1100
7o ooo
L
120
160
75
152 x 68 x 180 h

TS HD 185
4oo
18,5
4000
3200
1350
7o ooo
L
120
160
76
152 x 68 x 180 h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

TS HD | 110SE-150SE
Opcje / Options

PN

H

25o° C

INOX PTFE

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy do ciężkich zastosowań
 Duża moc z przeznaczeniem do pracy pod znacznym obciążeniem
 Filtr o dużej wydajności
 Zastosowana dmuchawa bocznokanałowa zapewnia wysokie podciśnienie
 Zintegrowany ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
 Odpowiedni do pracy mobilnej lub jako element systemu centralnego
Heavy duty three phase industrial vacuum.
 Powerful and suitable for heavy duty applications
 High filtration efficiency
 Serial impeller motor for outstanding water lift performance
 Integrated pressure relief valve
 Suitable for mobile service or fixed central vacuum installation

24

Opcja SE - wysokie podciśnienie
SE High vacuum option
Opcja SE oznacza modele odkurzaczy, które mogą być wyposażone w
dmuchawę bocznokanałową o dwóch turbinach umieszczonych szeregowo,
co znacznie wzmacnia podciśnienie wytwarzane przez urządzenie. Opcja
ta zalecana jest do zbierania i przenoszenia odpadów o wysokiej wadze, na
przykład w przemyśle ciężkim, fabrykach cementu, odlewniach i zakładach
oferujących piaskowanie na skalę przemysłową.
The SE option identifies those models of vacuum cleaner that can be equipped
with a side channel blower with two turbines in series. This can greatly increase
the vacuum generated by the machine. The option is advisable for the transport
and the recovery of materials having high specific weights. In particular, it is
recommended in heavy industry, cement factories, foundries and in the sector of
industrial sandblasting.
Napięcie/ Voltage
Moc / Power
Podciśnienie max. / Water lift max.
Podciśnienie pracy ciągłej / Water lift cont.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions

Volt
kW
mm H2O
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

TS HD 110SE
4oo
11
6000
5400
480
7o ooo
L
120
160
71
152 x 68 x 18o h

TS HD 150SE
4oo
15
6ooo
5400
730
7o ooo
L
120
16o
78
152 x 68 x 18o h
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Modele
Models

Opcja / Pneumatyczne
oczyszczanie filtra
Automatyczny system czyszczenia wkładu filtra odwrotnym impulsem
powietrza
Zasada działania: oczyszczanie wkładów filtra powietrzem działa dzięki
zastosowaniu zbiornika powietrza umieszczonego w tylnej części komory
ssania. Zbiornik może być zasilany przez zewnętrzny kompresor lub sprężarkę
zintegrowaną z odkurzaczem. Timer uruchamia system kierujący do każdego
wkładu filtra strumień powietrza o sile 6 bar, który uwalnia cząstki pyłu
zalegające na powierzchni. Czyszczenie dotyczy jednego wkładu filtra na raz,
co gwarantuje ciągłość i wydajność pracy bez konieczności zatrzymywania
urządzenia ani bez utraty siły ssącej.
Główne obszary zastosowań: przemysł spożywczy, zakłady produkcji mąki,
fabryki, odlewnie, zakłady przetwórstwa węgla, itd.

Pneumatic filter
cleaning Option
Reverse pulse automatic cartridge filter cleaning system.
How it works: the pneumatic cleaning of cartridge filters works thanks to
an air tank placed on the back of the suction chamber. It can be loaded by an
external compressor or supplied by an on board optional compressor. A timer
triggers the system that blows a jet of air at 6 bar within each cartridge.
The air from the inside by pressing on the filter detaches the particles of dust,
which were deposited on the surface of the filter. The timer starts at regular
intervals the cleaning of one cartridge at a time, allowing the continuous and
efficient working of the machine without loss of performance or without
stopping the vacuums.
Main application fields: food industry, flour mills, cement plants, foundries,
coal plants, fine dusts, etc.
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Główne obszary zastosowań / Main application fields

O2 | M 15o WD AIR
Opcje / Options

H

25o° C

Kompaktowy odkurzacz zasilany powietrzem do odpadów mokrych i suchych.
 Konstrukcja w 1oo% stalowa
 Odpowiedni do pracy z odpadami mokrymi i suchymi
 Zintegrowany pływak i filtr do odpadów mokrych
 Zintegrowany filtr typu STAR do pyłów
 Wąż ułatwiający utylizację odpadów płynnych
 Kompaktowy i lekki, idealny dla firm zajmujących się sprzątaniem
Compact wet & dry air operated vacuum.
 1oo% steel construction
 Suitable for wet & dry service
 Integrated floating device and wet filter
 Integrated polyester star filter for dust
 Hose for user friendly liquids discharge
 Compact and light, ideal for contractors

Jednostka ssąca / Suction unit
Zapotrzebowanie na powietrze / Air supply volume
Ciśnienie powietrza zasilającego / Air supply pressure
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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I/min.
Bar
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

Venturi
15oo
4-6
4.5oo
15o
8ooo
L
5o
5o
73
52 x 4o x 9o h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

O2 | M 28o WD AIR
Opcje / Options

H

25o° C

INOX

Odkurzacz przemysłowy zasilany powietrzem do odpadów mokrych i suchych.
 Konstrukcja w 1oo% stalowa
 Dwustopniowy filtr do odpadów suchych z mechanizmem samooczyszczania
 Filtr do odpadów mokrych z funkcją zapobiegającą spienianiu i wąż spustowy
 Zintegrowany pływak
 Solidna, kompaktowa i w pełni mobilna konstrukcja
Wet & dry air operated industrial vacuum.
 1oo% Stainless steel construction
 Double stage dry filter with self cleaning system
 Anti-foam wet filter and liquids discharge hose
 Integrated floating device
 Sturdy, mobile and compact

Jednostka ssąca / Suction unit
Zapotrzebowanie na powietrze / Air supply volume
Ciśnienie powietrza zasilającego / Air supply pressure
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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I/min.
Bar
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

M 28o WD
Venturi
15oo
4-6
45oo
15o
8ooo
L
8o
8o
73
53 x 65 x 1o8 h

M 28o WD 2V
2 Venturi
3ooo
4-6
45oo
30o
8ooo
L
8o
8o
73
53 x 65 x 1o8 h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

O2 | M 22o S AIR
Opcje / Options
*Odczepiany zbiornik ze stali nierdzewnej
dostępny jako opcja / Stainless steel
detachable container available as an option.

H

INOX PTFE

Odkurzacz przemysłowy zasilany powietrzem do odpadów suchych.
 Duża powierzchnia filtrowania
 Możliwość zbierania odpadów bezpośrednio do worków poliestrowych
 Konstrukcja w 1oo% stalowa
 Zintegrowany system oczyszczania filtra
 Odłączany zbiornik na odpady
Air operated dry industrial vacuum.
 High filter surface
 Possibility to vacuum directly into polyester disposable bags
 1oo% steel construction
 Integrated filter cleaning system
 Detachable collection bin

Jednostka ssąca / Suction unit
Zapotrzebowanie na powietrze / Air supply volume
Ciśnienie powietrza zasilającego / Air supply pressure
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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I/min.
Bar
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

Venturi
15oo
4-6
4.5oo
15o
3o ooo
M
5o
2o
73
60 x 5o x 1o5 h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

O2 | M 235 S AIR
Opcje / Options

H

25o° C

INOX PTFE

Odkurzacz przemysłowy zasilany powietrzem do odpadów suchych.
 Filtr typu STAR o dużej powierzchni filtracji
 Możliwość zbierania odpadów bezpośrednio do jednorazowych worków
 Konstrukcja w 1oo% stalowa
 Zintegrowany system oczyszczania filtra
 Odłączany zbiornik na odpady
 Możliwość jednoczesnego zbierania odpadów suchych, mokrych, stałych i płynnych
Air operated industrial dry vacuum.
 High filter surface polyester star filter
 Possibility to vacuum into disposable bags
 1oo% steel construction
 Integrated filter cleaning system with filter efficiency gauge
 Detachable collection bin
 Possibility to vacuum solid, dust and liquid at the same time

Jednostka ssąca / Suction unit
Zapotrzebowanie na powietrze / Air supply volume
Ciśnienie powietrza zasilającego / Air supply pressure
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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I/min.
Bar
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

M 235 AIR
Venturi
15oo
4-6
418o
15o
2o ooo
L
8o
35
73
55 x 62 x 127 h

M 235 AIR 2V
2 Venturi
3ooo
4-6
418o
30o
2o ooo
L
8o
35
73
55 x 62 x 127 h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

O2 | M 45o S AIR
Opcje / Options

H LP

®

25o° C

Odkurzacz przemysłowy zasilany powietrzem.
 Poliestrowy filtr typu STAR o dużej powierzchni filtracji
 Konstrukcja w 1oo% stalowa
 Zintegrowany system oczyszczania filtra i wskaźnik wydajności filtra
 Odłączany zbiornik na odpady z opcją stosowania jednorazowych worków
 Możliwość jednoczesnego zbierania odpadów suchych, mokrych, stałych i płynnych
Air operated industrial vacuum.
 High filter surface polyester star filter
 1oo% steel construction
 Integrated filter cleaning system with filter efficiency gauge
 Detachable collection bin with option to use disposable bags
 Possibility to vacuum solid, dust and liquid at the same time

Jednostka ssąca / Suction unit
Zapotrzebowanie na powietrze / Air supply volume
Ciśnienie powietrza zasilającego / Air supply pressure
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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I/min.
Bar
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

2 Venturi
3ooo
4-6
418o
30o
3o ooo
L
8o
6o
73
62 x 62 x 16o h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

O2 | M200-201 AIR
Opcje / Options

Najpotężniejszy i najbardziej wydajny odkurzacz z zasilaniem
pneumatycznym
 Wyjątkowo skuteczne ssanie, idealne do zastosowań ciężkich w stoczniach
czy piaskowaniu przemysłowym
 Łatwy transport dzięki wytrzymałej ramie i otworach do podnoszenia
przez wózek widłowy
 Zbiornik o bardzo dużej pojemności, z zaworem umożliwiającym szybki spust
 Półautomatyczny system czyszczenia filtra SELF CLEAN
The most powerful and eﬃcient air powered vacuum cleaner
 Great suction performances, ideal for heavy duty applications in shipyards
and industrial sandblasting industry
 Easy to transport thanks to the sturdy chassis and the forklift intakes
 High capacity hopper container with throttle valve for fast discharge
 Semi automatic filter cleaning system SELF CLEAN

Zapotrzebowanie na powietrze / Air supply volume
Ciśnienie powietrza zasilającego / Air supply pressure
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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I/min.
Bar
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

AIR200
21oo
6
5000
530
36 ooo
M
5o
20o
76
77 x 68 x 198 h

AIR201
2500
6
5000
590
36 ooo
M
50
200
76
77 x 68 x198

Główne obszary zastosowań / Main application fields

EX | M 28o WD EX
Opcje / Options

H

25o° C

Odkurzacz przemysłowy z atestem Atex do odpadów mokrych i suchych
 Uziemienie, zbiornik na odpady i pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej
 Dostępny z jedną lub dwiema turbinami Venturiego
 Atesty Atex do pracy w strefach 1 - 2 - 21 - 22
 Możliwość zbierania odpadów suchych, mokrych, stałych i płynnych
Atex wet & dry industrial vacuum.
 Earth grounding, container and cover in stainless steel
 Available with single or double Venturi suction unit
 Atex certificate for Zone 1 - 2 - 21 - 22
 Can vacuum liquids or dust and solids

Zgodność z Atex / Atex compliance
Jednostka ssąca / Suction unit

Zona / Zone

Zapotrzebowanie na powietrze / Air supply volume I/min.
Ciśnienie powietrza zasilającego / Air supply pressure Bar

Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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mm H2O
m3/h
cm2
mm
l
dB(A)
cm

M 28o WD EX
1/2/21/22
Venturi
15oo
4-6
45oo
15o
8ooo
8o
8o
73
62 x 53 x 1o8 h

M 28o WD EX 2V
1/2/21/22
2 Venturi
3ooo
4-6
45oo
30o
8ooo
8o
8o
73
62 x 53 x 1o8 h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

EX | M 235 EX
Opcje / Options

H

25o° C

Odkurzacz przemysłowy z atestem Atex zasilany powietrzem.
 Antystatyczny filtr klasy M do pyłów, zintegrowany system czyszczenia
filtra, uziemienie, zbiornik, komora filtra i pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej
 Dostępne z jedną lub dwiema turbinami Venturiego
 Atesty Atex do pracy w strefach 1 - 2 - 21 - 22
 Możliwość zbierania odpadów suchych, mokrych, stałych i płynnych
Atex air operated vacuum.
 Antistatic dust filter class M with integrated filter cleaning,
earth grounding, container, filter chamber and cover in stainless steel
 Available with single or double Venturi suction unit
 Atex certificate for Zone 1 - 2 - 21 - 22
 Can vacuum liquids or dust and solids

Zgodność z Atex / Atex compliance
Jednostka ssąca / Suction unit

Zona / Zone

Zapotrzebowanie na powietrze / Air supply volume
Ciśnienie powietrza zasilającego / Air supply pressure

I/min.
Bar
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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M 235 EX
1/2/21/22
Venturi
15oo
4-6
4.5oo
17o
2o ooo
M
8o
35
72
5o x 6o x 12o h

M 235 EX 2V
1/2/21/22
2 Venturi
3ooo
4-6
4.5oo
34o
2o ooo
M
8o
35
76
5o x 6o x 12o h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

EX | M 45o EX
Opcje / Options

H

25o° C

Odkurzacz z atestem Atex zasilany powietrzem.
 Antystatyczny filtr klasy M do pyłów, zintegrowany system czyszczenia
filtra, uziemiony zbiornik, komora filtra i obudowa wykonane ze stali nierdzewnej
 Atesty Atex do pracy w strefach 1 - 2 - 21 - 22
 Możliwość zbierania odpadów suchych, mokrych, stałych i płynnych
Atex air operated vacuum.
 Antistatic dust filter class M with integrated filter cleaning,
earth grounding, container, filter chamber and cover in stainless steel
 Atex certificate for zone 1 - 2 - 21 - 22
 Can vacuum liquids, dust and solids

Zgodność z Atex / Atex compliance
Jednostka ssąca / Suction unit
Zapotrzebowanie na powietrze / Air supply volume
Ciśnienie powietrza zasilającego / Air supply pressure
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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Zona / Zone
I/min.
Bar
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

1/2/21/22
2 Venturi
3ooo
4-6
4.18o
30o
3o ooo
M
8o
6o
73
62 x 62 x 16o h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

MEKA | M 45o OIL
Opcje / Options

H
Odkurzacz przemysłowy do zbierania i rozdzielania olejów i wiórów metalowych.
 Odłączany zbiornik na odpady ze zintegrowanym pływakiem
 Kosz z sitem do oddzielania ciał stałych od płynów
 Wskaźnik poziomu zapełniania zbiornika płynami
 Filtr do odpadów suchych
 Stycznie umieszczony otwór wlotowy ze zintegrowanym cyklonem
Industrial vacuum for suction and separation of oil and metal chips.
 Detachable colleciton container with integrated floating device for liquids
 Sieve basket for liquid - solid separation
 Level indicator for vacuumed liquids
 Dust filter for dry cleaning service
 Tangential suction inlet with Integrated cyclone

Napięcie / Voltage
Moc / Power
Silniki / By pass motors
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Pojemność (ciecze) / Capacity (liquids)
Pojemność (ciała stałe) / Capacity (chips)
Wlot ssący / Suction inlet
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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Volt
kW
il./n
mm H2O
m3/h
l
l
mm
dB(A)
cm

23o
3,45
3
25oo
54o
1oo
4o
8o
76
84 x 66 x 125 h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

MEKA | 100IF
Opcje / Options

H
Odkurzacz przemysłowy do odzyskiwania i filtracji oleju
z wbudowaną pompą spustową.
 System odwracania kierunku przepływu ułatwiający odprowadzanie
przefiltrowanych cieczy
 Filtr Superweb 3D do mgły olejowej
 Wbudowane sito do oddzielania wiórów z oleju
Industrial vacuum for oil recovery and filtration
with integrated discharge pump.
 Flux inversion system for easy reintroduction of filtered liquids
 Superweb 3D filter for oil mists
 Integrated sieve grid for oil and chips separation

Napięcie / Voltage
Moc / Power
Silniki/ By pass motors
Max. podciśnienie wody / Water lift max.
Max przepływ powietrza / Air ﬂow max.
Pływak / Floating device
Pojemność zbiornika - ciecze/ Capacity (liquid)
Pojemność zbiornika - ciała stałe / Capacity (solid)
Wlot ssący / Suction inlet
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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Volt
kW
il./n
mm H2O
m3/h
l
l
mm
dB(A)
cm

100IF 3M
100IF
230
400
3,45
3
3
3000
2500
540
300
Tak / Yes
Tak / Yes
100
100
40
40
50
50
76
78
84 x 66 x 125 h 84 x 66 x 153 h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

MEKA | 2oo
Opcje / Options

Odkurzacz przemysłowy do odzysku i filtracji oleju
przez odwrotny strumień powietrza
 Przełącznik poziomu max/min i wskaźnik poziomu
 Wbudowane sito do oddzielania odpadów stałych/cieczy
 Odłączany zbiornik do zbiórki i spustu cieczy
Industrial vacuum for oil recovery
and filtration with discharge system through reversed airﬂow.
 Max/min level switch and level indicator hose
 Integrated sieve grid basket for liquid/solid separation
 Detachable tank for liquid collection and discharge

Napięcie / Voltage
Moc / Power
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Pływak / Floating device
Pojemność (ciecze) / Capacity (liquids)
Pojemność (ciała stałe) / Capacity (chips)
Wlot ssący / Suction inlet
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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Volt
kW
mm H2O
m3/h
l
l
mm
dB(A)
cm

TC200 IF 3M
230
3,45
2500
540
Tak / Yes
2oo
4o
5o
76
11o x 63 x 147 h

TC200 IF
400
3
3000
300
Tak / Yes
200
40
50
78
110 x 63 x 181 h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

MEKA | 4oo
Opcje / Options

Odkurzacz przemysłowy do dużych zakładów metalowych z systemem
spustowym zasilanym odwrotnym strumieniem powietrza.
 Przełącznik poziomu max/min i wskaźnik poziomu
 Wbudowane sito do oddzielania odpadów stałych/cieczy
 Odłączany zbiornik do zbiórki i spustu cieczy
Industrial vacuum for big metalworking factories with discharge system
through reversed airﬂow.
 Max/min level switch and level indicator hose
 Integrated sieve grid basket for liquid/solid separation
 Detachable tank for liquid collection and discharge

Napięcie / Voltage
Moc / Power
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Pływak / Floating device
Pojemność (ciecze) / Capacity (liquids)
Pojemność (ciała stałe) / Capacity (chips)
Wlot ssący / Suction inlet
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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Volt
kW
mm H2O
m3/h
l
l
mm
dB(A)
cm

TC400 IF
400
4
3600
400
Tak / Yes
400
50
50
76
14o x 70 x 180 h

TC400 IF T43
400
4,3
5100
320
Tak / Yes
400
50
50
76
140 x 70 x 180 h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

BENNE | B - VS
Opcje / Options

H

25o° C

INOX PTFE

Trójfazowy odkurzacz z atestem ATEX do zanieczyszczeń suchych
 Certyfikat Atex dla Strefy 2 (gaz) i 22 (pyły)
 Silnik certyfikowany do Strefy 2 - 22
 Silnik przeznaczony do pracy ciągłej 24/7
 Wbudowany zawór ciśnieniowy
 Odłączany zbiornik z opcją zbiórki odpadków do worków jednorazowych
 Zintegrowany system oczyszczania filtra
Atex dry vacuum - three phase.
 Atex certificate for Zone 2 (gas) and 22 (dust)
 Zone 2 - 22 certified motor
 Motor suitable for 24/7 continuous duty
 Integrated press relief valve
 Detachable container with optional collection into disposable bags
 Integrated filter cleaning system

Napięcie / Voltage
Moc / Power
Podciśnienie max. / Water lift max.
Podciśnienie przy pracy ciągłej / Water lift cont.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra/ Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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Volt
kW
mm H2O
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

230
3
2500
22oo
540
12 ooo
L
8o
200
77
93 x 81 x 125 h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

CR | 10D - 11WD - 11DS
Opcje / Options

H
Niewielki i wysokowydajny odkurzacz do pomieszczeń typu "Clean room"
 Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej
 Przeznaczony do czyszczenia autoklawem (do 120°, poza głowicą)
 Zgodne z normami GMP
 Nawet czterostopniowa filtracja i zbiórka odpadów toksycznych w worki
typu "safe bag"
Clean room vacuum cleaner with high performance and small size
 Total stainless steel construction
 Autoclavable (up to 120°, header excluded)
 Compliant with GMP standards
 Up to four stages of filtration and bagging in "safe bag" for toxic waste

Napięcie / Voltage
Moc / Power
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra/ Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika (płyny) / Tank volume liquids
Pojemność zbiornika (stałe) / Tank volume solids
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
Filtr wlotowy / Upstream filter
Filtr wylotowy / Downstream filter

CR10 D
230
1
2350
180
2000
M
4o
5
70
35 x 34 x 50 h
Opt H14 / U15
H14 (Opt U15)

Volt
kW
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
l
dB(A)
cm
CAT
CAT
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CR11 WD
230
1,1
2500
180
2000
M
40
26
40
25
43 x 43 x 72 h
H14 (Opt U15)
H14 (Opt U15)

CR11 DS
230
1,1
2500
180
2300
M
40
9
25
9
56 x 52 x 113 h
H14 (Opt U15)
H14 (Opt U15)

DIRECT X | ASM
10-20-30

Główne obszary zastosowań / Main application fields

Opcje / Options

INOX
Odciągi ścinków do automatycznych pakowarek.
 Bezpośredni odciąg ścinków poprodukcyjnych z maszyn i linii
 Wielka wydajność i autonomia pracy
 Wyjątkowo cichy
 Możliwość przebudowy do bezpośredniego montażu na linii produkcyjnej
Trims extractors for automatic packaging machines.
 Direct extraction of production scraps from production machinery or lines
 Great capacity and working autonomy
 Extremely silent
 Possibility to customize the unit for integration into production lines

Napięcie / Voltage
Moc / Power
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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Volt
kW
mm H2O
m3/h
mm
l
dB(A)
cm

AS10
4oo
0,85
2000
150
60
150
68
59 x 55 x 132 h

AS20
4oo
1,8
2300
250
60
150
68
59 x 55 x 132 h

AS30
400
2,2
3000
300
60
150
68
59 x 55 x 132 h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

DIRECT X | MBF - MBFV
Opcje / Options

H

25o° C

INOX

Kompaktowe urządzenie do bezpośredniego odciągu ścinków i pyłu.
 Silnik bezobsługowy, przeznaczony do pracy ciągłej 24/7
 Filtr suchy o dużej powierzchni i wbudowany system oczyszczania filtra
 Wyjątkowo cichy
 Nadaje się do bezpośredniego montażu na urządzeniach OEM lub liniach
produkcyjnych

MBF 10-20-30

Compact suction unit for direct extraction of scraps or dust.
 Maintenance free motor, suitable for continuous duty applications 24/7
 High surface dry filter and integrated filter cleaning system
 Extremely silent
 Suitable for integration on OEM machines or production lines

Napięcie / Voltage
Moc / Power
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra / Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions

Volt
kW
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm

MBFV 10-20

MBFV 30

MBF10
4oo
0,85
2000
150
8000
L
50
25
70
35 x 70 x 50 H

MBF20
4oo
1,8
2300
250
8000
L
50
25
70
35 x 70 x 50 h

MBF30
4oo
2,2
3000
300
8000
L
50
25
71
35 x 70 x 50 h
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MBFV05
4oo
0,4
1750
100
8000
L
50
25
65
41 x 38 x 70 h

MBFV10
4oo
0,75
2000
150
8000
L
50
25
69
41 x 38 x 70 h

MBFV20
4oo
1,8
2300
250
8000
L
50
25
69
41 x 38 x 70 h

MBFV30
4oo
2,2
3000
300
12 000
L
50
40
70
41 x 61 x 101 h

Opcje / Options

DIRECT X | AFM 20-30

Urządzenie stacjonarne
Fixed unit

Odzysk proszku do systemów spawania krytego
 Konstrukcja modułowa i wiele opcji rozbudowy
 Elastyczność rozwiązań proponowanych przez dział badawczorozwojowy w odpowiedzi na potrzeby klienta
 Możliwość współprojektowania systemów zintegrowanych z maszynami
spawalniczymi
Flux recovery for submerged arc welding systems.
 Modular construction and multiple design options
 Flexibility provided by a research and development department able to
develop solutions based on customer needs
 Availability to co-design of integrated systems with welding machine
44

Urządzenie przenośne
Mobile unit

Dwa oddzielne urządzenia, kompletna modułowość
Two separate units, complete modularity

Napięcie / Voltage
Moc / Power
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Powierzchnia filtra / Filter surface
Klasa filtra/ Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level

Volt
kW
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)

AFM20
4oo
1,8
2300
250
12 000
L
50
50
69

AFM30
400
2,2
3000
300
12 000
L
50
80
70

Główne obszary zastosowań / Main application fields

FLOW | TORCH
Opcje / Options

INOX
Odkurzacz przemysłowy do odprowadzania oparów spawalniczych
 Łatwość użycia dzięki sterowaniu zdalnemu uruchamiającemu odkurzacz w
zależności od działania maszyny spawalniczej
 Filtracja oparów i substancji szkodliwych celem ochrony zdrowia operatora
 DUSTOP - system oczyszczania filtra wykorzystujący różnicę ciśnień
 Filtr przeciwiskrowy
Industrial vacuum for welding fumes at the source.
 Easy to use thanks to the remote control which powers on and off the
vacuum depending on the operations of the welding machine
 Filtration of fumes and harmful substances in order to safeguard the
operator's health
 DUSTOP filter cleaning system using pressure differential
 Anti spark filter

Napięcie / Voltage
Moc / Power
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
Prefiltr / Prefilter
Klasa filtra wstępnego
Primary filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions
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Volt
kW
mm H2O
m3/h

130 TORCH
230 TORCH
230 ECO TORCH
230
230
400
1,15
2,3
1,8
2500
2500
2300
180
360
250
Filtr przeciwiskrowy / Anti spark filter

CAT BIA

M

M

M

mm
l
dB(A)
cm

50
13
74
40 x 50 x 86 h

50
13
76
40 x 50 x 86 h

50
13
76
48 x 60 x 130 h

Główne obszary zastosowań / Main application fields

FLOW | F420-500-560
Opcje / Options

PN

INOX

Przemysłowe odpylacze o wysokiej wydajności.
 Odłączany zbiornik ułatwiający usuwanie zebranych pyłów
 Filtr o dużej powierzchni
 Wbudowany system ręcznego otrząsania filtra z opcją automatycznego
czyszczenia filtra
 Nieskończone opcje adaptacji produktu dzięki szerokiej gamie rozwiązań
w zakresie filtracji i automatyzacji.
Industrial dedusters with high airﬂow.
 Removable container to easy dispose the the collected dust
 Wide surface area filter
 Integrated manual filter shaker, with option of automatic filter cleaning
 Endless customization options thanks to a wide choice of filtration and
automation options

Napięcie / Voltage
Moc / Power
Podciśnienie max. / Water lift max.
Przepływ powietrza max. / Air ﬂow max.
System czyszczenia filtra / Filter clening system
Powierzchnia filtra (filtr typu Star + filtr klasy H) / Filter surface (star filter + H filter)
Klasa wydajności filtra/ Filter efficiency class
Wlot ssący / Suction inlet
Pojemność zbiornika / Tank volume
Poziom hałasu / Noise level
Wymiary / Dimensions

Volt
kW
mm H2O
m3/h
cm2
CAT BIA
mm
l
dB(A)
cm
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F420
4oo
0,75
180
1000
Ręczny / Manual
20 000
L
100
35
70
52 x 60 x 180 h

F500AP
4oo
2,2
280
1300
Ręczny / Manual
30 000
L
150
100
72
62 x 62 x 220 h

F560AP
F560AP PN
4oo
400
4
2,2 / 4
200 / 300 / 350
200 / 300 / 350
2700 / 1800 / 1100
2700 / 1800 / 1100
Ręczny / Manual
Pneumatyczny / Pneumatic
50 000
106 000
L
ANT M
200/ 150 / 120
200/ 150 / 120
100
100
74
72 / 74
78 x 85 x 250 h
78 x 85 x250 h

PRESEPARATORY
PRESEPARATORS
Mastervac produkuje całą gamę zbiorników, preseparatorów i
preseparatorów z filtrem o standardowej pojemności do 1000 litrów.
Preseparator w połączeniu z odpowiednim odkurzaczem jest w stanie
podwoić wydajność całego systemu i przedłużyć czas eksploatacji filtra
dzięki obniżeniu obciążenia jednostkowego.
Mastervac manufactures a wide range of containers, preseparators and
preseparators with filter up to 1.000 liters as standard. A preseparator in
conjunction with an appropriate vacuum system can double the eﬃcinecy
of the whole system and extend the filter life by decreasing the air load.

Zbiornik uchylny z otworami do transportu wózkiem widłowym
Tilting pre-separator skip with fork lift intakes

Zbiorniki do pyłów wybuchowych
Separators for collection of
explosive dust
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Mobilne preseparatory
dopasowane do wymagań klienta
Mobile pre-separators customized
on customer's requirements

Systemy centralne
Centralized vacuum systems
Dzięki instalacji przewodów umieszczonych w ścianach system centralny ma konstrukcję umożliwiającą zbieranie odpadów na odległość, przenoszenie ich w
miejsce składowania i wyrzucanie w wybranym miejscu. Centralne systemy Mastervac opierają się na trzech głównych elementach:
 Jednostce ssącej, umieszczonej często w dużej odległości (dziesiątki lub setki metrów) od punktu (lub punktów) zbiórki odpadów.
 Jednostki filtrującej, czasami niezależnej, czasami włączonej w element zbierający odpady lub jednostkę ssącą.
 Element zbierający (pojemnik, worki big-bags, itp.) z filtrem lub bez, w którym zbierane są odpady.
Dzięki systemom centralnym Mastervac możliwe jest zbieranie odpadów na znaczne odległości i w wielu miejscach jednocześnie, zależnie od wydajności i
mocy jednostki ssącej i konkretnych warunków pracy.
Systemy centralne pomagają skrócić czas i obniżyć koszty konserwacji do minimum przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa środowiska pracy..

A centralized vacuum system is engineered to collect and transport material on large distances, through a series of fixed pipes (normally fixed to the wall), and
discharge it in a chosen point. Mastervac’s centralized vacuum solutions operate with three main elements:
 A suction unit, placed often at a considerable distance (tens or hundreds of meters) from the point (or points) in which takes place the suction of the
material.
 A filtration unit, sometimes separated, sometimes incorporated in the collection unit or in the suction unit.
 Collection Unit (hopper, big-bags, etc..), with or without a filter, where the vacuumed material deposits.
Thanks to Mastervac’s centralized vacuum systems it is possible to collect materials over great distances, or in several places simultaneously, depending on the
power and features of the suction unit and the specific conditions of work.
A centralized vacuum system can reduce maintenance time and costs to a minimum while guaranteeing the working environment’s safety.
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Akcesoria do centralnych systemów odkurzających
Centralized vacuum systems accessories
Mastervac może dostarczyć wszystkie elementy wymagane do budowy systemów odkurzaczy centralnych.
Przewody, ujścia czy obejścia w opcji galwanizowanej lub ze stali nierdzewnej czekają na transport z naszego magazynu

Mastervac can provide all the necessary components for the realization of a centralized vacuum system.
Pipes, vents, deviations in galvanized or stainless steel are ready to
be shipped quickly from our warehouse.
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Zestawy Akcesoriów
Accessories Kit
Aby uzyskać najwyższą możliwą jakość zbierania odpadów, Mastervac
stworzył szeroką gamę akcesoriów przeznaczonych do każdego rodzaju
zastosowań. Oto niektóre z nich:
In order to reach always the best suction performances, Mastervac has
engineered a wide range of specific accessories for every sector and
application. Some examples are:

CZYSZCZENIE PRZEMYSŁOWE 5O MM / CLEANING 5O MM INDUSTRIAL*

ANTYSTATYCZNE / ANTISTATIC
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MEKA (OLEJ I WIÓRY) / OIL AND CHIPS

PIECE / OVEN

STAL NIERDZEWNA / STAINLESS STEEL

SYSTEMY CLEAN ROOM / CLEAN ROOMS
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Na liście znajduje się tylko niewielki wycinek naszej oferty akcesoriów.
Jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie końcówki do wszystkich zastosowań.

Inne akcesoria
More accessories

This list represents only a tiny part of the wide range of Mastervac’s accessories.
We can always provide the right accessory for every and each application.

Nazwa / Name

Zastosowanie / Application

Dostępne wersje / Available in:

Gumowa ssawka skrobiąca
Rubber scrapling nozzle

Do czyszczenia urządzeń z odpadów stałych i płynnych
For machinery cleaning solid and liquid

Silikon lub stal nierdzewna
Silicon or stainless steel

Gumowa ssawka stożkowa
Conic rubber nozzle

Do czyszczenia urządzeń z odpadów stałych i mokrych
For machinery cleaning solid and liquid

Silikon lub stal nierdzewna
Silicon or stainless steel

Stalowa ssawka skrobiąca
Steel scraping nozzle

Do czyszczenie twardych odpadów i ciał stałych
Cleaning of hardened dust and solids

Stal nierdzewna
Stainless steel

Zagięta ssawka stożkowa
Curved conical nozzle

Do czyszczenia wąskich szczelin
For the cleaning of narrow spaces like grids and angles

Antystatyczna guma
ze stalowym przyłączem
Antistatic rubber with
steel connection

Ssawka stalowa do dużych
odpadów
Steel bulk nozzle

Do zbierania odpadów zbitych lub gęstych
Suction of compact and dense material

Ssawka podłogowa
Fixed tool for ﬂoor cleaning

Do czyszczenia podłoża z odpadów mokrych i suchych
Wet & Dry ﬂoor cleaning

Szczotka kwadratowa
Square brush

Do czyszczenia urządzeń i narzędzi
For machinery and tools cleaning

Stal
Steel

Szczotka okrągła do rur
Round brush for pipes cleaning

Do czyszczenia rur
For pipes cleaning

PVC z przyłączem stalowym
Pvc with steel connection

Stalowa szczotka okrągła
Steel rounded brush

Do czyszczenia urządzeń i narzędzi
For machinery and tools cleaning

Stal
Steel
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Główne obszary zastosowań / Main application fields

| Tornado
Opcje / Options

H INOX
Model

Opis / Features

TV 1o

1.ooo WATT - 14 L SUCHE / DRY

TV 3o

1.4oo WATT - 27 L SUCHE-MOKRE / WET-DRY

TV 6o

2.4oo WATT - 58 L SUCHE-MOKRE / WET/DRY

Tornado Professional to seria profesjonalnych odkurzaczy przeznaczonych
do zbierania materiałów mokrych i suchych. Idealne dla firm zajmujących się
sprzątaniem ze względu na kompaktowe wymiary, dużą moc, niezawodność,
najwyższą jakość zastosowanych materiałów i wydajny system filtrów.
Tornado Professional is a range of realiable dry and wet & dry professional
vacuums ideal for contractors. Compact, powerful and reliable, made with
top quality materials and efficient filter systems.
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ul. Traktorowa 128
91-204 Łódź
tel. (42) 252 55 55,
fax (42) 253 47 33
vervo@vervo.pl
WWW.VERVO.PL

Vervo sp. z o.o. mając na uwadze ciągłe doskonalenie produktów rezerwuje sobie prawo do zmiany danych zawartych
w niniejszym katalogu bez uprzedzenia. Dane techniczne, zdjęcia oraz inne informacje mogą odbiegać od aktualnych.
Niniejszy katalog ma charakter jedynie informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art.66 i nn. kodeksu cywilnego.

