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Cyklonavskiljarna är avsedda för 
avskiljning av olika stofter och material, 
vätskor samt slam när detta skall 
avskiljas innan fitrering. Avskiljarna 
eliminerar risken avsevärt för igensatta 
filter och minskar filterbelastningar när 
större mängder material eller vätskor 
skall uppsugas.
Avskiljarna är lämpliga användas 
inom tex. golvslipning, byggstädning, 
saneringsarbeten och i 
centralsuganläggningar mm.

Eurovac cyklonavskiljare

Cyklon ISU-2552 är avsedd att monteras 
på ett 200L standard oljefat. Levereras
med en effektiv lyftanordning för 
väggmontage som gör det enkelt att 
lösgöra oljefatet för tömning. 
Max luftflöden: 3300 - 16000 L/min.
Max undertryck: 400 mbar.
Höjd: 1250 mm. Bredd: 900 mm.
Max anslutningar: 160 mm.

Cyklonavskiljare 45 och 82L är effektiva 
avskiljare avsedda för mindre luftflöden och 
kan även utrustas med hjulunderreden.
Luftflöden: 3300 - 10000 L/min
Max: undertryck: 400 mbar.
Höjd 45L: 690 mm. Bredd: 480 mm.
Höjd 82L: 990 mm. Bredd: 480 mm.
Max anslutningar: 76mm.

Cyklonavskiljare typ skottkärra.
Volym: 120L.
Luftflöden: 3300 - 16000 L/min.
Max: undertryck: 300 mbar.
Höjd: 1200 mm.
Bredd: 700 mm.
Längd: 1400mm.
Max anslutningar: 76mm.

Cyklon ISU-2560 är avsedd att användas 
som en flyttbar enhet.
Max luftflöden: 3300 - 16000 L/min.
Max undertryck: 400 mbar.
Höjd: 1670 mm. 
Bredd: 670 mm.
Längd: 990 mm
Max anslutningar: 76mm.

Cyklonavskiljarlock avsedd att 
monteras på ett standard 200L 
oljefat.
Max luftflöden: 3300 - 12000 L/min
Höjd: 410 mm.
Bredd: 614 mm.
Max anslutningar: 76mm.



Vi kan leverera undertyck cykloner i större
storlekar och olika utföranden efter behov och
önskemål. Utmatning kan ske via klaffspjäll, 
automatspjäll och rotorslussutmatning eller 
direkt ner till olika storlekar av behållare eller 
containers.

Våran popularä cyklonavskiljare monterad på en 
tippbar container. Enheten är utrustad med en
självöppnande tömningslucka, denna öppnas när man 
tippar containern. Försedd med underrede för 
truckhantering och kan även levereras med kraftigt
hjulunderrede. Volym: 600 eller 1000L.
Max luftflöden: 3300 - 12000 L/min.
Max undertryck: 400 mbar.
Höjd: 1400 mm.
Bredd: 1150 mm.
Längd: 1640 mm. ( måtten gäller 600L avskiljare )
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