
VHS120 MC

VHS120
De meest compacte en krachtige industriële stofzuiger ooit

2 Kw vermogen, de VHS120 is geschikt voor het verwĳderen van zowel vaste stoffen als vloeistoffen
De compacte stofzuiger is uitgerust met een 37 liter container en staat garant voor uitstekende
prestaties Ook beschikbaar in een M en H klasse uitvoering voor het verwĳderen van toxisch materiaal
Deze uitvoeringen zĳn voorzien van Longopac®systeem

Industriële stofzuigers - éénfase

Maximale veiligheid bĳ het verwĳderen van eikenprocessierupsen kan alleen
worden gegarandeerd door het gebruik van een veiligheidsstofzuiger geschikt
voor stofklasse H.

Vooral de brandharen, die bĳ contact met mens en dier makkelĳk afbreken, zĳn gevaarlĳk en lĳken in hun consistentie op vezels zoals asbest.
Het is daarom absoluut noodzakelĳk om een veiligheidsstofzuiger van stofklasse H te gebruiken bĳ het verwĳderen van de dieren! In het
beginstadium (tot half juni) kunnen de nog kleine rupsen veilig worden verwĳderd met een kleinere stofzuiger, zoals een H versie van de ATTIX 33.

Vanaf half juni tot augustus moeten gebruikers echter overschakelen op een stofzuiger met meer vermogen en een grotere inhoud. De VHS120
HC is dan de juiste keuze, de VHS120 HC voorzien van het Longopack systeem. Hiervoor adviseren wĳ een extra stofzuigerbuis met een diameter
van 50 mm en de bĳpassende slang. Het kleverig gesponnen nest zal anders namelĳk al snel de stofzuigerbuis kunnen verstoppen. Met behulp
van een rubberen mondstuk kunnen ook de nesten tussen de takken eenvoudig worden opgezogen.

TECHNISCHEGEGEVENS Eénheid VHS120 HC
#B&C

Voltage V 230
Frequentie Hz 50
Beschermingsklasse IP 44
Isolatieklasse Klasse I
Nominaal vermogen kW 2
Luchtstroom
zonder slang L/min 5200

Luchtstroom
zonder slang m3/u 312

Max vacuüm kPa 21
Max vacuüm mbar 210
Geluidsdrukniveau dB(A) 74
Containerinhoud L -
Longopac capaciteit L - 25
Max vloeistofinhoud L - -
Spaandercapaciteit L - -

Hoofdfiltertype M Klasse polyester
(gelĳmde naden)

Oppervlakte hoofdfilter cm2 16000
Hepa-filter H14
(upstream) cm2 - - 16000

Inlaat mm 50 50 50
Lengte x Breedte x
Hoogte mm 560x570x1015 560x570x1015 630x628x1300

Gewicht kg 38 38 53


