
Erıs, moduláris, innovatív  Eladási szempontok
Ipari porszívó, mely alkalmas még a legfinomabb porok 
összegyőjtésére is. Nagymérető szőrıkamrával és 
szőrıfelülettel rendelkezik. Az új modell olyan elemeket 
tartalmaz, melyekhez különbözı opcionális kiegészítık 
csatlakoztathatók. Ez teszi a gépet többféleképpen 
összeállíthatóvá.  
 
A porszívó négy alapvetı részbıl áll: váz, szőrıkamra, 
hulladéktartály, motorház. Az alumínium öntvénybıl 
készült szívóegységet a váz aljához rögzítették, nagyobb 
stabilitást biztosítva ezzel a gép számára. A ventillátor 
direkt meghajtású, így nincs szükség áttételre és 
karbantartásra. A diffúzor a használt levegı sebességét 
1 m/s alá csökkenti, az EN 60335-2-69-es szabványnak 
megfelelıen. A mágneses hıvédı kapcsoló és a hálózati 
kábel a ház hátulján helyezkedik el. Ugyanitt egy 
vákuummérı található, melynek segítségével a szőrés 
hatékonyságát lehet ellenırizni. A készülék kívülrıl 
kezelhetı, kézi szőrırázóval rendelkezik, melynek 
fogantyúja ergonómikus módon, a gép oldalán 
helyezkedik el, így használata egyszerő. A megnövelt 
szőrıhatást a 3,5 m2 felülető, csillag alakú filter 
biztosítja. Mérgezı hatású porok esetében a 
szívóegység után további ULPA filter szerelhetı be, 
biztosítva ezzel a 99,995%-os szőrési hatékonyságot 
(MPPS módszerrel mérve, az EN 1822-es szabvány 
szerint). A visszanyert anyag festett, kerekekkel ellátott 
acéltartályba kerül, mely egyszerően eltávolítható a 
könnyen kezelhetı kioldórendszernek köszönhetıen. A 
váz – melyen a tartozékkosár és a kábeltartó is található 
- nagy teherbírású, porfestett acélcsıbıl és 
acéllemezbıl készült, így biztosítva gép ellenálló 
képességét a fokozott igénybevétellel szemben. Finom 
porok esetében az érintıirányban elhelyezkedı 
beömlıcsonk erıteljesebb körkörös irányú légáramlást 
biztosít. 
Az alapmodell a szőrıkamra hatékonyabb megóvásának 
érdekében karcoló anyagok elleni védıpajzzsal 
rendelkezik. A porszívó irányíthatóságát két rögzített (Ø 
200 mm) és két -fékkel ellátott, csapágyazott - 
bolygókerék (Ø 150 mm) biztosítja. 

� jelszó: variálhatóság  
� a hatékonyság növelésére tervezték  
� vizes és száraz alkalmazások  
� rozsdamentes acél változatok  
� nagymérető elsıdleges szőrı  
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Típus 3558 3558M 

Referenciaszám 4030800171 4030800208 

Leírás 3558 3558 MC 

Tulajdonságok 

M-OSZTÁLYÚ VESZÉLYES PORRA 
ENGEDÉLYEZVE 

 

PHASE SEQUENCER  
MANUAL FILTER SHAKER   
RELEAF VALVE   
ABS TARTÁLY  
ACCESSORY CONTAINER   
RELEASE CONTAINER SYSTEM   
VACUUM METER   
THREE PHASE LATERAL CHANEL BLOWER   

Alaptartozékok

32400326 STANDARD POLYESTER FILTER  

Mőszaki adatok 3558 3558M 

FESZÜLTSÉG (V) 230/400 230/400 

FREKVENCIA (HZ) 50 50 

IP VÉDELMI BESOROLÁS 55 55 

SZIGETELÉSI OSZTÁLY F F 

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (W) 4000 4000 

LÉGSZÁLLÍTÁS GÉGECSİ NÉLKÌL (L/SEC) 144 144 

MAX VÁKUM (KPA) 30 30 

HANGNYOMÁSSZINT 1.5 M-NÉL (DB(A)ISO 
3744) 

73 73 

TARTÁLY TÉRFOGAT (L) 80 80 

FO SZURO TÍPUSA L CLASS POLYESTER M CLASS POLYESTER 

FO SZURO FELÜLETE (CM²) 35000 35000 

BEMENET (MM) 70 70 

HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG 
(MM) 

126X65X159 126X65X159 

TÖMEG (KG) 207 207 

VACUUM GAUGE (FILTER SURVEILLANCE) YES YES 
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