
T30s
GDY POTRZEBNA JEsT MOC



NOwY ODkuRZACZ 
przemysłowy 
ZAPROJEkTOwANY ABY 
sprostać wymogom firm
PRODukCYJNYCh

 T30s:  
wydajny, mocny i 
ergonomiczny 

Doskonałe rozwiązanie w sektorze ceramicznymZbieranie opiłków metalowych

Nowy, trójfazowy odkurzacz przemysłowy t30s oferuje 
funkcjonalne i użytkowe cechy maszyny do zbierania stałych 
odpadów produkcyjnych (również mokrych), w sposób szybszy i 
bezpieczniejszy niż kiedykolwiek.
Niewiarygodny pakiet korzyści dla uzytkownika: stabilność 
pracy, duża moc, wydajność i solidne wykonanie. Dostępny 
w trzech różnych wersjach: z 50 lub 100 litrowym zbiornikiem 
oraz z grawitacyjnym systemem opróżniania do worków 
polietylenowych LDpe (polietylen o małej gęstości) lub do 
rękawa foliowego Longopac®. wieszak na przewód zasilający
i wąż ssący, uchwyty oraz skrzynka na akcesoria wzbogacają 
ergonomiczne rozwiązania zastosowane w odkurzaczu.

ponadto jego nowoczesny projekt został zastrzeżony w
Urzędzie Harmonizacji rynku wewnętrznego Ue.
poręczny, funkcjonalny, niezawodny. Nowy model t30s 
jest idealnym odkurzaczem dla firm produkcyjnych sektora 
mechanicznego, spożywczego, budowlanego i konstrukcyjnego, 
motoryzacyjnego oraz dla innych przedsiębiorstw poszukujących 
odkurzacza o najlepszym współczynniku ceny do jakości.

wyniki badań rynkowych wykazują, że nowy model t30s jest 
najbardziej poręcznym urządzeniem w swojej klasie, a ponadto 
charakteryzuje się dużą mocą i doskonałą jakością wykonania. 
Boczno-kanałowa dmuchawa o mocy 3 kw umożliwia pracę 
w trybie ciągłym, gwarantując niezawodność i zapewniając 
znaczne oszczędności czasu i środków.



Oczyszczanie maszyny produkcyjnej

Czyszczenie obrabiarki

Czyszczenie podłóg w halach produkcyjnych
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Wszystkie niezbędne akcesoria
umieszczone są w praktycznych 
uchwytach

Manualny otrząsacz filtra zapewnia 
prawidłowe działanie układu

Rozładunek grawitacyjny z 
systemem Longopac

Funkcjonalny pojemnik na 
drobne akcesoria

Turbina: cicha i wytrzymała Zbiornik z kółkami 
transportowymi i dźwignią 

ułatwiającą opróżnianie

DANE TECHNICZNE

Opis T30S

Napięcie zasilania V 400

Częstotliwość hz 50

Klasa zabezpieczenia ip i

klasa izolacji Class f

Moc silnika kw 3

przepływ powietrza bez węża L/min 5830

maksymalne podciśnienie kPa 31

poziom hałasu wg ieC 60704-2-1 dB(a) 70

pojemność zbiornika L 50-100

powierzchnia filtra głównego cm2 19500

Średnica wlotu mm 70

Długość x wysokość x szerokość cm 60x98x125-153

Ciężar kg 100-103
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