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MF Standaard &  
MF HEPA

Art. Nr. MF HEPA  1,1 kW
P-791 MF-HEPA Mobiel Filter. 1-phase, 1.1kW, 220V, 50Hz. 
P-794 MF-HEPA Mobiel Filter. 3-phase, 1.1kW, 400V, 50Hz.
P-541 Vervangingsfilter
P-544 Vervangingsfilter HEPA 13 t.b.v. MF-HEPA

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

De MF Hepa is een mobiele afzuiger met vervangbare 
filters voor afzuiging van lasdampen en slijpstof welke 
kankerverwekkend zijn en veel gezondheidsproblemen 
kunnen veroorzaken. Door dubbele filtratie vangt 
het HEPA 13 filter 99,995% van de meest schadelijke 
stofdeeltjes af.

MF-HEPA is een mobiele afzuigunit met cartridge 
voorfilter (9m2) en HEPA H13 / W3-filterbox (9m2). Totaal 
filteroppervlak 18m2.

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)

Vervangbaar filterpatroon
De filtratie gebeurd in twee stappen; voorafscheiding 
van grove deeltjes en filtratie van fijne deeltjes met 
vervangbare filters. Het vervangen is makkelijk en 
neemt maar een paar minuten in beslag d.m.v. het 
toegangspaneel aan de voorzijde.

Optie: Filter reinigingskast
Plymoth heeft een filterreiniging kast ontwikkeld voor het 
intensief reinigen van filterpatronen.

Art.nr. MF Standaard 230V 0,75 kW
P-001S MF Incl. 3mtr. Arm
P-001T MF Incl. 2 stuks 3 mtr. Arm
P-160 Vervangingsfilter MF standaard
P-003 Afzuigarm 3 mtr

Optie:
P-555 Filter reiniging kast


