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TEK KOLLU MOBİL DUMAN EMİS ÜNİTESİ

300

TA N I T I M
Avevo™ MSU 300: Profesyonel kullanım için tasarlanmış tek kollu mobil, kaynak

dumanı emiş ünitesidir. Temizlenebilir kartuş filtreye sahip olan ünite de çalışma saati
sayacı, filtre doluluk göstergesi, arıza uyarısı, özel toz toplama gibi birçok özgün
özelliklere sahiptir.

I n t ro d u c t i o n
Avevo™ MSU 300: It is a single arm mobile welding fume extraction unit designed for
professional use. The unit, which has a cleanable cartridge filter, also has many unique features
such as operating hour counter, filter fullness indicator, malfunction warning, special dust
collection.

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 extractionhood 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

Te k n İ k VE R İ • TE C H N I C AL DATA

Motor Gücü / Motor Power
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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 extraction 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

72 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

122 kg

Test sertifikasyonu / Test certification

TUV Austria
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SINGLE ARM MOBILE FUME EXTRACTION UNIT

Kullanım Alanları / Ideal for
Kaynak / Welding
Taşlama / Grinding
Termal Kesim / Thermal Cutting

Öze l l İ k le r İ
Avevo™ MSU 300: Temizlenebilir M Class kartuş filtreye sahip olan ünitede
basınçlı hava tabancası ile kolay filtre temizliği ve opsiyonel otomatik filtre temizliği de
mevcuttur.

CE

HAVA YÖNLENDİRİCİLER: Temiz hava üfleme bölümünde yer alan yönlendiriciler havanın
yukarı yönlenmesini sağlayarak, ortamda bulunan tüm canlıları rahatsız etmeyecek şekilde
çalışır.
ENTEGRE ÇARPMA PLAKASI: Avevo™ MSU 300 filtresi üzerinde bulunan entegre
çarpma plakası kaba partiküllerin ve kıvılcımların filtre yüzeyine ulaşmasını engelleyerek
filtrenin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

F e at u re s
Avevo™ MSU 300: Equipped with a cleanable M Class cartridge filter, the unit also offers
easy filter cleaning with a compressed air gun and optional automatic filter cleaning.

AIR DIRECTORS: The routers in the fresh air blowing section work in a way that does not disturb
all living things in the environment by directing the air upwards.
INTEGRATED IMPACT PLATE: The integrated impact plate on the Avevo™ MSU 300 filter
prevents coarse particles and sparks from reaching the filter surface, ensuring a longer life of the
filter.
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