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MiniFil - wysokopróżniowe urządzenie odciągowe 

Wysokopróżniowe urządzenie filtracyjne z bezzanieczyszczeniową 
wymianą filtra do palników spawalniczych 
 

 
Kompaktowe, wysokopróżniowe urządzenie odsysające MiniFil przeznaczone do 
średnich ilości dymu i pyłu gwarantuje wysoką mobilność w przypadku zmieniających 
się miejsc roboczych, na przykład podczas pracy odsysania palnikowego. 
Zintegrowany, automatyczny system włączania i wyłączania jak również 
bezzanieczyszczeniowa wymiana filtra sprawiają, że urządzenie MiniFil jest 
szczególnie komfortowe i bezpieczne. 
 

 nadaje sie również do stali chromowo-niklowej 
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 średnie ilości dymu /pyłu lub kurzu 
 użycie okazjonalne lub częste 
 odsysanie palnikowe 

 
DANE TECHNICZNE: 

Metoda filtracyjna :Filtr wymienny  

Powierzchnia filtra:ok. 12 m²  

Typ filtra:SafeChangeFilter  

Materiał filtracyjny:Włóknina poliestrowa  

Stopień oczyszczania:> 99 %  

Klasa filtra:H13  

Dodatkowe filtry: Separator wstępny o działaniu według zasady siły odśrodkowej  

Dodatkowe filtry: Filtr wstępny (aluminiowa plecionka)  

Dane podstawowe 

Moc ssąca:150 m³/h  

Wymiary (szer.x głęb.x wys.):425 x 365 x 790 mm  

Ciężar:20 kg  

Silnik:2 kW  

Napięcie przyłącza:1 x 230 V / 50 Hz  

Prąd znamionowy:11 A  

Poziom ciśnienia akustycznego:74 dB(A)  

Dopuszczenie IFA:W3-Scertifikowane  

Typ wentylatora:Turbina ssąca  

Podpora przyłączy:Ø 45 mm  

  monitorowanie filtra 
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 bezstopniowa regulacja mocy zasysającej 
 bezzanieczyszczeniowa wymiana filtra 
 system automatycznego włączania/wyłączania dla prądu przemiennego 
 wstępny separator iskier 

 transporter 
 różne dysze zasysające 
 różne długości węża 

Cena za urządzenie MINIFIL: 5900,00 PLN netto-cena katalogowa: 

Do ceny urządzenia należy doliczyć wybrane elementy wyposażenia! 

 
Warunki płatności : do ustalenia 

Transport : Czas dostawy : ok. 14 dni od daty zamówienia. Dokładna data 

podana będzie przy zamówieniu 

Gwarancja : 1 rok  zgodnie z dokumentacją 

Ważność oferty : do 31.12.2017r 

 
Wyślij zapytanie na: 

biuro@odpylacz.com.pl 

kom. 732 851 099 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:                              

www.ramiona-przemyslowe.pl , www.odpylacz.com.pl  

 
 
 
 
 
 

 

 

 


