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שימושים עיקריים
- שאיבת אבק בבתי מלאכה קטנים )דגמים חד פאזיים(. 

- שאיבת שבבי מתכת, אבק דק, שבבי עץ ונייר. 
- שאיבת אבק מתהליכי ניקוי ציוד ומכונות. 

- שאיבת אבק בבתי אריזה ומחסנים. 

 
מאפיינים עיקריים

- דגמים חד פאזיים 2-3 קילווט. 
- דגמים תלת פאזיים מ2.2-4 קילווט בעלי מערכת יניקה מושתקת. 

- מסנן כוכב בעל יעילות סינון גבוה לאבק מיקרוני. 
- ניקוי המסנן על ידי מרעד ידני. 

- אופציה להוספת מרעד חשמלי אוטומטי )במדגמים תלת פאזיים(. 
 .HEPA סוגי מסננים שונים כולל הוספת מסנן -

- נוח וקל לשימוש ואחזקה עם מערכת שחרור מהירה לחבית האיסוף. 
- דגמים מוגני פיצוץ לפי תקן ATEX, ZONE 22,21,2,1 לשימוש באזורים נפיצים ומסננים מיוחדים ליניקת 

אבק פציץ. 

BU שואבי אבק  תעשייתיים  - דגמי
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נתונים טכניים
- כבל חשמלי באורך 9 מטר. 

- קוטר כניסה : 70 מ"מ. 
- מסנן כוכב מפוליאטסר דרגת סינון L, מרעד ניקוי ידני. 

- אפשרות לתוספת של ניקוי אוטומטי רק בדגמים תלת פאזיים. 
 .HEPA אפשרות לתוספת של מסנן אבסולוטי -

 .M אפשרות לתוספת מסנן אנטיסטטי לדרגת סינון -
- אפשרות לתוספת קיט אביזרי יניקה )צינור גמיש, אביזרי קצה, מעברי קוטר(. 

מפל לחץ מתח חשמליהספק מנועדגם
מ"מ מים

קוטר מסנן ספיקה מקסימלית
מ"מ

שטח סינון 
מ"ר

נפח חבית 
ריקון 
ליטר

רמת רעש 
דציבל

מידות מ"מ
אורךxרוחבxגובה

משקל ק"ג

KWליטר/דקהמק"שאמפרוולט

BU - M222209210033055004601.959070690X660X145059

BU - M3322013.5210049582504601.959073690X660X145065

BU - 22.23806360032053344601.9590701120X620X1450120

BU - 4P43809.5360052086674601.9590741120X620X1450145

BU-M2 BU-M3
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 BU T שואבי אבק ניידים לחץ גבוה – דגמי

שימושים עיקריים
- שאיבת אבק מרכזית בבתי מלאכה ומפעלים.

- שאיבת שבבי מתכת, אבק דק, חומרי בניין. 
- מתאים לעבודה בתעשיית מזון ופארמה. 

- שאיבת אבק מתהליכי ניקוי ציוד ומכונות. 
- שאיבת אבק בבתי אריזה ומחסנים. 

 
מאפיינים עיקריים

- דגמים תלת פאזיים מ7.5-20 קילווט בעלי מערכת יניקה מושתקת. 
- מסנן כוכב בעל יעילות סינון גבוה לאבק מיקרוני. 

- ניקוי המסנן על ידי מרעד ידני. 
- אופציה להוספת מרעד חשמלי אוטומטי. 

 .HEPA סוגי מסננים שונים כולל הוספת מסנן -
- נוח וקל לשימוש ואחזקה עם מערכת שחרור מהירה לחבית האיסוף. 

- דגמים מוגני פיצוץ לפי תקן ATEX, ZONE 22,21,2,1 לשימוש באזורים נפיצים ומסננים מיוחדים ליניקת 
אבק פציץ. 

 BU T שואבי אבק ניידים לחץ גבוה – דגמי

BU-T-13/78 BU-T-15/78 BU-T-20P
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נתונים טכניים
- כבל חשמלי באורך 9 מטר. 

- קוטר כניסה : 100 מ"מ. 
- מסנן כוכב מפוליאטסר דרגת סינון L, מרעד ניקוי ידני. 

- אפשרות לתוספת של ניקוי אוטומטי רק בדגמים תלת פאזיים. 
 .HEPA אפשרות לתוספת של מסנן אבסולוטי -

 .M אפשרות לתוספת מסנן אנטיסטטי לדרגת סינון -
- אפשרות לתוספת קיט אביזרי יניקה )צינור גמיש , אביזרי קצה, מעברי קוטר(. 

מפל לחץ מתח חשמליהספק מנועדגם
מ"מ מים

קוטר מסנן ספיקה מקסימלית
מ"מ

שטח סינון 
מ"ר

נפח חבית 
ריקון 
ליטר

רמת רעש 
דציבל

מידות מ"מ
אורךxרוחבxגובה

משקל ק"ג

KWליטר/דקהמק"שאמפרוולט

שואבים בעלי ניקוי ידני ע"י מרעד חשמלי

BU-T-77.538015.14200810135005603.590781500X730X1880320

BU-T-11S1138023.06100600100005603.590781500X730X1880320

BU-T-1312.53802844001080180005603.590781500X730X1880360

שואבים בעלי ניקוי אוטומטי ע"י מרעד חשמלי

BU-T-11P/781138023450091815300780990781720X880X2165345

BU-T-13/7812.5380284400108018000780990781720X880X2165345

BU-T-15/781538033.24000119019833780990741720X880X2165405

BU-T-20P20380403800205034166780990742020X887X2166405

BU-T-7 BU-T-11S BU-T-13 BU-T-11P/78
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BU C שואבי אבק ניידים מופעלים ע"י אוויר דחוס )ללא חשמל(  – דגמי

שימושים עיקריים
- שאיבת אבק בתעשיית הכימיה.  

- שאיבת שבבי אלומינום, טיטניום, אבק נפיץ. 
- שאיבת אבק באזורים ללא חיבורי חשמל.  

.ATEX ZONE 22,21,2,1 מתאים לעבודה באזורים מוגני פיצוץ -

 
מאפיינים עיקריים

- עבודה על אוויר דחוס ללא צורך בחיבורי חשמל. 
- מסנן כוכב בעל יעילות סינון גבוה לאבק מיקרוני. 

- ניקוי המסנן על ידי מרעד ידני. 
 . HEPA סוגי מסננים שונים כולל הוספת מסנן -

- נוח וקל לשימוש ואחזקה עם מערכת שחרור מהירה לחבית האיסוף. 
- מגיע עם אביזרי חיבור לאוויר דחוס מפעלי. 

שואבי אבק ניידים מופעלים ע"י אוויר דחוס )ללא חשמל(  – 
BU C  דגמי
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נתונים טכניים
- כבל חשמלי באורך 9 מטר. 

- קוטר כניסה : 100 מ"מ. 
- מסנן כוכב מפוליאטסר דרגת סינון L, מרעד ניקוי ידני. 

- אפשרות לתוספת של ניקוי אוטומטי רק בדגמים תלת פאזיים. 
 .HEPA אפשרות לתוספת של מסנן אבסולוטי -

 .M אפשרות לתוספת מסנן אנטיסטטי לדרגת סינון -
- אפשרות לתוספת קיט אביזרי יניקה )צינור גמיש , אביזרי קצה, מעברי קוטר(. 

ספיקת אויר דחוס דגם
נדרשת 

ליטר/דקה

מפל לחץ 
מ"מ מים

קוטר מסנן ספיקה מקסימלית
מ"מ

שטח סינון 
מ"ר

נפח חבית 
ריקון 
ליטר

רמת רעש 
דציבל

מידות מ"מ
אורךxרוחבxגובה

משקל ק"ג

ליטר/דקהמק"ש

BU-C3000450040868004601.959075680X660X145062

BU-C260004500816136005603.59078665X930X180098

BU-C BU-C2
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BU שואבי אבק  תעשייתיים  - דגמי
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תיאורמק"טתמונה

STELL/K460בקוטר 460 מ"מ L מסנן כוכב מפוליאטסר קלאס

STELL/K560בקוטר 560 מ"מ L מסנן כוכב מפוליאטסר קלאס

STELL/K780בקוטר 780 מ"מ L מסנן כוכב מפוליאטסר קלאס

STELL/ANT/K460בקוטר 460 מ"מ L מסנן כוכב מפוליאטסר אנטי סטטי  קלאס

STELL/ANT/K560בקוטר 560 מ"מ L מסנן כוכב מפוליאטסר אנטיסטטי קלאס

STELL/ANT/K780בקוטר 780 מ"מ L מסנן כוכב מפוליאטסר אנטיסטטי קלאס

APF/460טבעת מגולוונת לתמיכת מסנן בקוטר 460 מ"מ

APF/560טבעת מגולוונת לתמיכת מסנן בקוטר 560 מ"מ

APF/780טבעת מגולוונת לתמיכת מסנן בקוטר 780 מ"מ

GAPF/460אטם גומי לסמנן בקוטר 460 מ"מ

GAPF/560אטם גומי לסמנן בקוטר 560 מ"מ

GAPF/780אטם גומי לסמנן בקוטר 780 מ"מ

CART/ASS/BU1BU-M2, BU-M3, BU-2 לדגמים H14 מסנן אבסולוטי

CART/ASS/BU2BU-4P, BU-4P/56 לדגמים H14 מסנן אבסולוטי

CART/ASS/BU3,BU-T-7, BU-T-11S לדגמים H14 מסנן אבסולוטי

KITBU/70/1 קיט אביזרים לשואב שכולל: מעבר קוטר מ70 50- מ"מ, מתאם
PVC לפית יניקה, צינור גמיש באורך 5 מטר, מתאם חיבור לשואב. 

 BU רשימת חלקי חילוף לשואבי אבק תעשייתים מדגם
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BU שואבי אבק  תעשייתיים  - דגמי
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