
T22 - T40 - T40W - T75
NIEZAWODNE I TRWAŁE
ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE 



Seria T - noWa era W 
dziejach odkurzaczy 
PRZEMYSŁOWYCh

 Wytrzymałe, wydajne, 
niezawodne 

Nowa seria odkurzaczy trójfazowych T22, T40, T40W i T75 
została zaprojektowana z myślą o potrzebach i wysokich 
wymaganiach użytkowników.
Urządzenia z tej serii wyposażone są w silniki o mocy od
2,2 do 7,5 kW, co pozwala idealnie dobrać jednostki do
różnorodnych wymagań klientów. Modele o mocy silnika
4 kW dostępne są w wariancie z dużym podciśnieniem
T40) lub z dużym przepływem powietrza (T40W).

Dzięki swoim właściwościom modele serii T stanowią 
idealne rozwiązanie do wykorzystania praktycznie w każdej 
dziedzinie przemysłu. Wydajne, funkcjonalne i niezawodne - 
dla użytkowników poszukujących odkurzacza o najlepszym 
współczynniku ceny do jakości.

Dostosowane do potrzeb
Modele T22, T40, T40W i T75 zostały zaprojektowane aby 
spełniać w oparciu o analizę potrzeb użytkowników z różnych 
sektorów przemysłu:
 · duża powierzchnia filtra (klasy L i M) umożliwia zbieranie 
drobnego pyłu

 · Filtr hEPA gwarantujący najwyższą jakość filtracji
 · dobrze rozwiązany układ jezdny umożliwia łatwy transport 
urządzenia

 · System Rozładunku Grawitacyjnego, umożliwiający zbieranie 
materiału do pojedynczych worków foliowych lub foliowego 
rękawa (Longopac®) (wersja GU FM)

 · skuteczność działania układu filtracji zapewniona jest przez 
standardowo montowany manualny otrząsacz filtra

 · bocznokanałowa dmuchawa umożliwia pracę w trybie 
ciągłym, gwarantując niezawodność i zapewniając znaczne 
oszczędności czasu i środków

Wybór urządzeń Nilfisk to gwarancja najwyższej
jakości i niezawodności.

Czyszczenie hali produkcyjnejZbieranie oleju



Przemyślana konstrukcja

Zbieranie opiłków i chłodziwa z obrabiarki

Uniwersalne zastosowanie



PLUS
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Ręczny otrząsacz filtra

Manometer

Filtr HEPA do modelu 
T40WT40WT40W

Czujnik napełnienia cieczą

System Longopac® Pojemnik na akcesoria

DANE TECHNICZNE

Opis T22 T40 T40W T75

Napięcie zasilania V 400 400 400 400

Częstotliwość hz 50 50 50 50

Klasa zabezpieczenia iP 55 55 55 55

Klasa izolacji Class i i i F

Moc silnika kW 2,2 4,3 4 7,5

Przepływ powietrza bez węża L/min 5250 5250 8150 8900

Maksymalne podciśnienie kPa 30 46 30 35

Poziom hałasu wg IEC 60704-2-1 dB(A) 68 72 72 74

Pojemność zbiornika L 50-100 50-100 50-100 100

Powierzchnia filtra głównego cm2 19500 19500 19500 35000

Średnica wlotu mm 70 70 70 70

Długość x wysokość x szerokość cm 113x60x124-153 113x60x124-153 113x60x124-153 130X60X164

Ciężar kg 111-114 132-135 136-139 188

Nilfisk Polska sp. z o.o, ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków, tel.  022 738 37 50, fax. 022 738 37 51
e-mail: biuro-ind.pl@nilfisk.com, www.industrial-vacuum.nilfisk.pl 


