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Eurovac 53 - serien stoftavskiljare är kända för sin hållbarhet och 
höga sugeffekt. Ny modellen Eurovac 53 Trolley är konstruerad 
för applikationer där sugaren skall tranporteras i t.ex. trappor eller 
andra svåra utrymmen. Robust, men med lätt chassi och de stora 
luftgummi bakhjulen, gör enheten mycket lätt att flytta i svåra 
utrymmen. Sugarna har ett luftflöde på hela 630m3/h och kräver 
endast 1-fas anslutning!

Eurovac 53 - serien stoftavskiljare

Filtrering
Eurovac 53 - serien är avsedd även för uppsugning av både vått 
och torrt utan att avlägsna filtret. Detta gör den speciellt lämplig vid 
betonggolvslipning och andra svåra stoftmaterial där vätska kan 
vara inblandad.Filtret består av ett teflonmättat Eurovac Star Filter 
som uppfyller Europastandard M.
Sugarna kan även lätt utrustas med H-13 filter för en optimal 
filtreringsgrad. ( 99,98%. ) Eldriven automatisk skakfilterrensning 
som skakar filtret även under dift och ej påverkar sugeffekten finns 
att beställa som tillval.

             Eurovac 53 standardmodell

      Eurovac 53 Trolley

                Star Filter

         Stora gummihjul                   Lätt att hantera



Tekniska data
Eurovac 53 Eurovac 53 Trolley

Effekt 3600 W 3600 W
Behållare 60 eller 100 l 60 l
Vakuum 250 mbar 250 mbar
Luftflöde 10 500 l/min 10 500 l/min
Ljudnivå 84 dB 84 dB
Filtreringstyp Star Filter teflon Star Filter teflon
Extra filter H-13 filter H-13 filter
Vikt 55 kg 50 kg

Mått (mm)
Modell Höjd Bredd Längd
Eurovac 53 1300 (1630) 520 880
Eurovac 53 Trolley 1370 560 1210

Säkrings krav 16A

Städutrustning
•	 Stoftavskiljarna kan levereras med 

olika typer av sugslang 50 eller 76 
mm och klarar slanglängder upp 
till 50m. Som standardutrustning 
medföljer följande:

•	 Sugrör 50mm metall.L=1,5m
•	 Sugslang 50mm, 4,5 m, antistatisk 

med slangkoppling i metall.
•	 Golv 50mm/450 mm på hjul.
•	 Borstmunstycke 50mm.
•	 Fogmunstycke 50mm.

Stoftbehållare
Eurovac 53 standardmodell levereras med 60 eller 100L behållare 
och Trolley med 60L behållare. Behållarna kan även utrustas med 
plastsäckar för en hygienisk och snabb tömning.

           Enkel tömning av behållare

Eurovac 53 std.modell utrustade med 60 och 100L kärl.

Fäste för sugrör och mun-
styckeskorg

         50 mm standard städutrustning
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