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Mobiele 
Lasrookafzuiging

Art.nr. MF Eco Jet pulse 230V 0,75 kW
P-540S MF Eco Jet Pulse Incl. 3mtr. Arm

Art.nr. MF Eco Jet pulse 230V 1,1 kW
P-540S-1 MF Eco jet pulse incl. 3 mtr
P-540T-1 MF Eco jet pulse incl. 2 stuks 3 mtr. Arm
P-540H-1 MF Eco jet pulse incl. 3 mtr. Arm en HEPA 13 filter
P-540TH-1 MF Eco jet pulse incl. 2 stuks 3 mtr. Arm en HEPA 13 filter
P-540A-1 Eco Jet Pulse incl. 3 mtr. Arm en Actief Koolfilter
P-540TA-1 Eco Jet Pulse incl. 2 stuks 3 mtr. Arm en Actief Koolfilter

Mobiele afzuigunit perslucht gereinigd MF Eco Jet Pulse 230V 0,75 – 1,1 kW
Mobiele afzuiging MF
De MF is een mobiele afzuiger met vervangbaar 
filterpatroon voor afzuiging van lasdampen en fijn stoffen. 
Een betaalbare, veelzijdige en flexibele afzuigunit welke 
kan worden verplaatst tussen verschillende werkplekken; 
een praktische oplossing voor uw werkplaats.

MF-Eco Jet Pulse is uitgevoerd met filterpatroon, 
ingebouwde Jet Pulse Cleaning-systeem en met 
aluminium waaier. Geen dure vervangende filters nodig! 
Met een luchtvolume van 1.000 m³/ uur door de kap. De 
economische oplossing voor lichte lasrook en stof.

Flexibel en economisch
De MF is robuust uitgevoerd in poeder gecoat plaatstaal 
en makkelijk te verplaatsen aan de handvaten door de 
licht lopende kogel gelagerde wielen (twee zwenkwielen 
met rem en twee bokwielen). De MF kan worden uitgerust 
met de flexibele Flexi afzuigarmen in 1,5, 2 of 3 meter.
De afmetingen zijn: 990 x 570 x 670 mm (hxbxd)
Gewicht: 63 kg (zonder afzuigarm)

Eco Jet-Pulse gereinigd filterpatroon
Wanneer het filter verzadigd raakt, wordt de MF-Eco 
aangesloten op een persluchtaansluiting. Hiervoor wordt 
een persluchtslang meegeleverd. De reiniging duurt 
enkele minuten; het filter wordt van binnenuit schoon 
geblazen en het stof wordt opgevangen in een lade welke 
eenvoudig geleegd kan worden. Het filter is weer gereed 
voor gebruik en levert weer zijn maximale prestatie.

MF Eco Jet-Pulse met HEPA Filter of Actief Koolfilter
De filterefficiency van het standaard filterpatroon is 
99,9%. De MF Eco Jet-Pulse kan uitgevoerd worden met 
een HEPA 13 filter met een filtratiegraad van 99,995% 
voor fijnstof of met een Actief Koolfilter tegen dampen 
en geuren. De schone lucht wordt zonder warmteverlies 
gerecirculeerd.

MF Twin
De MF Eco Jet-Pulse Twin is uitgevoerd met twee 
afzuigarmen. Zo kunnen er twee werkplekken tegelijk 
worden afgezogen.

Art.nr. Toebehoren
P-541 Vervangingsfilter MF Eco jet pulse
P-544 Hepa filter Eco jet pulse
AK-002 Vervangingsfilter Actief Kool
P-003 Afzuigarm 3 mtr


