PFT DUSTCATCHER G 4
Brak pyłu – czysta praca i ochrona zdrowia
Nie możemy całkowicie wyeliminować pylenia podczas załadunku produktów
workowanych, możemy jednak to pylenie w znacznej mierze zredukować. Zdrowie
pracowników naprawdę leży nam na sercu.
INFORMACJE/ DANE TECHNICZNE
Numer artykułu

00 53 97 16

Wymiary:
szer. / dł.

725 mm / 665 mm

Wymiary
otworu: szer. / dł.

330 mm / 400 mm

Ciężar pokrywy

16,1 kg

Ciężar blaszanej
prowadnicy powietrza
mocowanej zaciskowo

2,3 kg

Przyłącze odkurzacza

średnica wewnętrzna 37 mm

Pobór mocy

maks. 1400 W

Pojemność zbiornika
pyłu

25 litrów

Pochłaniacz pyłu: pył kategoria M - iPulse
Stopień filtracji > 99,9%
Zastosowanie do pyłów szkodliwych dla zdrowia
o wartości granicznej2 > 0,1 mg / m3
Zakres dostawy
Pochłaniacz pyłu, kategoria M - iPulse1
Zestaw suplementów do pochłaniacza pyłu M
składający się z: 1 rury uchwytowej, 2 rur ssących,
1 ssawy szczelinowej, 1 dyszy ssącej do pyłu
Nasada zasobnika DUSTCATCHER
Wiatrownica G 4 z króćcem odsysającym
1 Źródło: EN 60335-2-69 oraz IEC 60335-2-69, załącznik AA
2 Odnośnie wartości granicznych przestrzegać odpowiednich
przepisów krajowych, np. w Niemczech TRGS 900.
* nawet 80% mniej pyłu

PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY
1

2

1 Niewielka wysokość konstrukcyjna –
poziom zasypu podwyższa się o ok. 2 cm
2 Unoszący się pył pochłania odrębna dysza
ssąca z możliwością regulacji
3 Wiatrownica G 4 z króćcem odsysającym
4 W komplecie hak mocujący do rury
mieszającej
5 Łatwy montaż dzięki odpowiednim
mocowaniom PFT

3

4

6 Mocny, zintegrowany przecinak do worków
Pasuje do wszystkich modeli G 4

5

6

ZAKRES DOSTAWY

NR ART.

Pochłaniacz pyłu, kategoria M - iPulse1

00 62 32 76

Zestaw suplementów do pochłaniacza pyłu M - iPulse
00 42 68 94
składający się z:
1 rury uchwytowej, 2 rur ssących, 1 ssawy szczelinowej, 1 dyszy ssącej do pyłu
Wiatrownica G 4 z króćcem odsysającym

00 53 84 45

Nasada zasobnika DUSTCATCHER

00 53 84 16

1

Źródło: EN 60335-2-69 oraz IEC 60335-2-69, załącznik AA

Gwarancja serwisowa PTF

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Bliski kontakt z klientem, wiedza techniczna i
rzetelna obsługa. To dewiza marki PFT, a centra
dystrybucyjne i serwisowe na całym świecie dbają
sprostać tym wymaganiom przez kolejne dziesiątki lat.

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Kliknij. Odkryj. Sprawdź.
www.pft.net/dustcatcher
www.youtube.com/knaufpft
Pobierz teraz! Aplikacja: PFT – Plastering Technology

Telefon

+49 9323 31-760

Faks

+49 9323 31-770

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone.
Gwarancja obejmuje wyłącznie prawidłową konstrukcję
naszych maszyn. Informacje dotyczące zużycia, ilości i
wykonania oraz parametry techniczne określono na
podstawie doświadczenia i mogą się one różnić zależnie
od warunków eksploatacji. Ponadto zawsze obowiązują
zalecenia producentów odpowiednich materiałów.
Modyfikacje, przedruki i odtwarzanie fotomechaniczne –
również fragmentów – wymaga uzyskania zgody spółki
Knauf PFT GmbH & Co. KG.

info@pft.net

www.pft.net
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Infolinia techniczna +49 9323 31-1818

