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TA N I T I M
Avevo™ MSU 100 ECO: Mobil duman emiş sistemleri serisinin kompakt ve
ekonomik ürünlerindendir. Temizlenebilir kartuş filtreye sahip olan ürünümüz yüksek
emiş performansı ve ideal filtreleme oranı sunar.

I n t ro d u c t i o n
Avevo™ MSU 100 ECO: It is one of the compact and economical products of the mobile
fume extraction systems series. Our product, which has a cleanable cartridge filter, offers high
extraction performance and ideal filtration rate.

S E Ç E N E K LE R • O P T I O N S
Döner filtre temizleme ekipmanı / Rotating filter cartridge equipment
6 metre esnek hortum ve mıknatıslı emiş davlumbazı / 6 meters flex hose and
suctionhood with magnetic clamp
Farklı şebeke voltajları için üretim / Production for different mains voltages
Toz emişi için özel filtreler / Special filters for dust extraction
OEM üretim / OEM production

Mobil /
Mobile
Manuel standart filtre temizleme /
Manual standard filter cleaning
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Motor Gücü / Motor Power

1,1 kW - 3000 rpm

Şebeke / Mains supply

220 V / 50Hz

Maksimum debi / Maximum air flow

3000 m3/h

Emiş ağızında debi / Air flow at suction point

1270 m3/h (Ortalama / Average)

Kartuş filtre yüzeyi / Area of filter cartridges

14,5 m2

Filtre temizleme / Filter clean

Manuel

Standart kol uzunluğu / Standard arm lenght

3 metre / 3 meter

Kol tipi / Arm type

Dıştan mekanizmalı / Outer mechanism

Gövde / Body

Galvaniz çelik / Galvanised steel DX51D+Z100-EN 10346

Fan / Fan

Alüminyum, kaynaksız / Aluminium, w/o weld

Gürültü seviyesi / Sound pressure

74 dbA

Ses yalıtımı / Sound insulation

Akustik sünger / Acoustic sponge

Ölçüler (U-G-Y) / Dimensions (L-W-H)

740 mm - 700 mm - 1045 mm

Ağırlık / Weight

80 kg

Test sertifikasyonu / Test certification

TUV Austria
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COMPACT AND ECONOMIC

Kullanım Alanları / Ideal for
Kaynak / Welding
Taşlama / Grinding

Öze l l İ k le r İ
Avevo™ MSU 100 ECO: Modelimizde kullanılan kartuş filtre, makine üzerinde

takılı iken basınçlı hava tabancası ile kolaylıkla temizlenebilir.
KOLAY KULLANIM: Avevo™ MSU 300 ile birlikte sevk edilen içten veya dıştan
mekanizmalı emiş kolları kolay ve pratik kullanım imkânı sunar. Makine tak ve kullan prensibi
ile tasarlanmıştır.
YÜKSEK EMİŞ PERFORMANSI: Avevo™ MSU 100 eco, bir çok rakip ürüne göre çok
daha yüksek emiş performansını garanti eder.
ÇAPAK ÖNLEYİCİ PLAKA: Filtre üzerinde konumlandırılan çarpma plakası sayesinde, filtre
yanma riski en aza indirilirken, kaba partiküller ayrıştırılarak filtrenin ömrü uzatılmaktadır.

F e at u re s
Avevo™ MSU 100 ECO: The cartridge filter used in our model can be easily cleaned with a compressed air gun while it is mounted on the

machine.
EASY TO USE: Suction arms with internal or external mechanism, shipped with Avevo™ MSU 300, offer easy and practical use. The machine
is designed with the principle of plug and play.
HIGH SUCTION PERFORMANCE: Avevo™ MSU 100 eco guarantees much higher suction performance than many competitive products.
ANTI-BURRING PLATE: Due to the impact plate positioned on the filter, the risk of filter burnout is minimized, while the coarse particles are
separated and the life of the filter is extended.
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