DC Storm LPG

Det snabbaste sättet att
få jobbet gjort - utan el.

DC Storm

LPG

Gasdriven och kraftfull
H-klassad. Godkänd för användning med hälsofarligt damm.
Utrustad med HEPA H13-filter.
Propandriven – 8 timmars driftstid.
Kompakt och robust maskin för de tuffa jobben.
Utrustad med longopac eller säck.

HEPA H13-filter
DC Storm LPG är H-klassad och uppfyller de strikta kraven i IEC:s
standarder. Det innebär att DC Storm LPG – precis som alla
Dustcontrols stoftavskiljare uppfyller myndigheternas krav för
miljöer med farligt damm, som kvarts och asbest.

En gasdriven kraft
att räkna med
Drivs av propan - miljövänlig
Kraftfull stoftavskiljare som kan användas på
arbetsplatser med begränsad elförsörjning.
Maskinen har en driftstid på ca 8 timmar utan
byte av propantank.
Den 15 kW starka motorn har kapacitet för
effektiv dammupptagning vid arbete med stora
golvslip-, bilnings- eller kapmaskiner och tung
städning med lång sugslang.

Fullpackad med funktioner
•
•
•
•
•
•
•
•

Högeffektiv cyklonavskiljning och pulsrensning av filter.
HEPA H13-filter.
2 x 24 W LED-arbetsbelysning.
2 x USB-uttag för laddning av t ex mobiltelefon.
Stora luftfyllda transporthjul och låsbara länkhjul.
Förberedd för transport med gaffeltruck.
Avgasrening med katalysator, O2-sensor med automatisk avstängning och larmfunktion.
Nyckelstart och alla operatörsreglage samlade.
Motorn avger kolmonoxid, använd endast maskinen i ett väl ventilerat utrymme.

Teknisk data

DC Storm LPG c
Art nr 119900
DC Storm LPG L
Art nr 119901

H x B x D (cm)

180x79x160

Vikt

260 kg

Uppsamling

60 L / longopac

Flöde vid öppet inlopp

820 m3/h

Undertryck, max

30 kPa

Effektuttag

15 kW

Ljudnivå

75 dB(A)

Filteryta

5 m2

Filteryta HEPA H13

3,7 m2

Maskiner för alla jobb
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Det spelar ingen roll vem du är eller vad du arbetar med. Vi har
rätt maskiner för dig och den arbetsuppgift som ligger framför
dig. Liten och smidig eller stor och kraftfull? Bara du vet vilken
av Dustcontrols maskiner som är rätt för dig.

