
300 E
Aspirador compacto e fácil de manejar com sucção otimizada para secos ideal para
limpezas na indústria

O 300E é um aspirador industrial compacto com filtros de mangas de
longa vida útil 4000 - 6000h. Este aspirador de secos é robusto mas
fácil de transportar e pode ser equipado com um micro filtro
opcional. Possui na traseira uma conveniente caixa para acessórios
tais com escovas, bocais etc. Alto poder de sucção equipado com
dois motores monofásicos.

• Caixa de acessórios conveniente
• Carro ergonómico co pega ajustável
• Vida útil longa do filtro (4-6000 horas) com filtro de mangas
• Filtro micro como opção
• Micro filtro em opção

None do Produto 300 E
Nível de ruído (dB(A)) 75
Classe de proteção IP 24
Eficiência de filtragem (%) 99
Instalação Interior
Material Caixa em chapa de aço
Método de limpeza do filtro Pulso de ar em contra fluxo
Application Poeira, Granulado, Fumos,

Granalha
Pressão de serviço (kPa) 22
Volume do balde (l) 21
Máx. caudal (m3/h) 300
Diâmetro da mangueira (mm) 38
Hose length (m) 5
Área Filtrante (m²) 0.95
Voltagem (V) 120
Frequência (Hz) 50/60
Nº de fases 1
Tipo de filtro Filtro de velas
Número de elementos filtrantes 1
Material Filtrante
Tomada elétrica US
Tipo de mangueira PE
Noise level (dB(A))
Max vaccum (kPa)
Peso (kg) 36
Hose length (m)
Hose diameter (mm)
Poténcia /kW) 2,5
Nota 300E is equipped with automatic

start/stop as standard for
pneumatic (1/4" or 1/8"
connection)

Granulado Fumos Granalha Poeira
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*300E is equipped with automatic start/stop as standard for pneumatic (1/4" or 1/8" connection)

 

300 E

[model]
40055440*

Tipo de mangueira Especificações Gama de temperatura,
°C

Acopladores na
extremidade livre,

mangueira de
distribuição

Acopladores na
extremidade livre,

mangueira de entrada

Ligação da mangueira
no enrolador,
mangueira de

distribuição

Ligação da mangueira
no enrolador,

mangueira de entrada

PE -40 Deg. C - +60 deg. C.
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*ATEX - Adequado para poeira combustível (zona 20,21,22). Garante o aterramento na unidade de extração. Não deve ser usado em atmosferas gasosas
combustíveis ou na extração de materiais explosivos.
**ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA  , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for
extraction of explosive materials

 

300 E

[accessory] [partno]

Filter package 300E 40119951

Replacement microfilter 300E,
HEPA class H13 40119970

Extended brush, 169 x 54 mm. 40190020*

Brush hygiene, food industry 40190030*

Round rubber brush with swivel top 40193080*

Circular crevice nozzle in plastic. Length: 360 mm. Width: 45 x 10 mm. 40193090*

Circular crevice nozzle in steel Length: 310 mm. Width: 55 x 15 mm 40193620**

Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 32–38 mm. 40193130*

Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 25–32 mm. 40193110*

Nozzle crevice plastic 60x15 D=40 40377194
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