
ZEFIRO 75 - IPARI HÁROMFÁZISÚ PORSZÍVÓ

ÉLELMISZERIPAR

ÉPÍTŐIPAR

FÉMIPAR

TEXTILIPAR

Egyszerűen cserélhető szűrő

Kompakt, könnyen mozgatható
Lecsatolható gyűjtőtartály, eldobható 
szemeteszsákkal is használható
Teljes acél konstrukció
Kategóriájában legnagyobb felületű szűrő

Alacsony zajszint

Erőteljes, csendes motor, mely folyamatos 
használat mellett is megbízhatóan működik

Tartós alkatrészekkel

Beépített szűrő tisztító rendszer

Betekintő nyílás, a szűrő eltömődés ellen

SZÍVÓ EGYSÉG

V - Hz 400 - 50

kW 3

IP 55

mmH2O 3000

m³/h 350

mm 80

Feszültség

Teljesítmény

IP védelem

Max. folyadékelmelés

Max. légszállítás

Szívócső csatlakozás átmérő

Zajszint (EN ISO 3744) dB(A) 75

Csillag

cm²-mm 20.000-500

IEC 60335-2-69 Poliészter - L

m³/m²/h 174

SZŰRŐ EGYSÉG 

Szűrő típusa

Felület - Átmérő

Anyaga - Besorolás

Levegő terhelés a szűrőn

Szűrő tisztító rendszer Manuális

Gurulós tartály

TARTÁLY

Ürítés módja

Tartály kapacitás l 100

cm 79X66X170h

MÉRETEK 

Méretek

Súly kg 95



SZÍVÓ EGYSÉG
A porszívó szívómotorja egyáltalán nem igényel karbantartást, akár folymatos használat mellett, 24 órás

munkakörülmények között is biztonsággal, megbízhatóan üzemel. Rendkívül csendes működésű.

A motort egy nyomáscsökkentő szeleppel, mely plusz levegőt biztosít a hűtéshez. 

SZŰRŐ EGYSÉG
A szűró mechanikusan, egy külső kar által működtetett szűrőrűzó rendszer segítségével biztonsággal,

alaposan tisztítható. A tisztán tartott szűrő biztosítja a gép állandó, erős szívóhatását, valamint

megakadályozza a por kiszivárgását. 

felületű poliészter csillag szűrővel rendelkezik, mely nem tömődik el, ill. nem ereszti át a finom port.

A szűrő állapota, i ll. az esetleges eltömődése gy betekintő nyíláson keresztül folyamatosan ellenőrizhető, 

így a kezelő a megfelelő időben tudja tisztítani a szűrőt.

TARTÁLY
A gép a felszívott szennyeződést egy kerekekkel szerelt fém tartályba gyűjti, mely egyszerűen üríthető, 

kivehető a gép alól. A biztonságosabb és még könnyebb szemétürítés érdekében eldobható szemeteszsák 

is helyezhető a tartályba.

OPCIÓK
KÉRÉSRE MÁS FESZÜLTSÉGGEL ÉS FREKVENCIÁVAL 

 CYCLONE FILTER VÉDELEM

ANTISZTATIKUS SZŰRŐ L BESOROLÁSÚ

ANTISZTATIKUS SZŰRŐ M BESOROLÁSÚ

ABSZOLÚT HEPA SZŰRŐ

FINOM POR SZŰRŐ M BESOROLÁSÚ 

HŐÁLLÓ SZŰRŐ (AKÁR 250° CELSIUS FOKIG)

PTFE BEVONATÚ, M BESOROLÁSÚ SZŰRŐ

FÖLDELÉS

NYOMÁS CSÖKKENTŐ SZELEP




