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Allt i ett.



Levereras med (Art. nr)

Levereras med (Art. nr)

Levereras med (Art. nr)

Teknisk Data

173700   A 2.2 kW 400V 

3 fas

Anslutningsmuff 7 m, 5 m / (Ø50 mm)
och 2 m (Ø38 mm), (2126)
Golvmunstycke B450 mm (7236)
Sugrör (Ø38 mm) (7257)
Anslutningshylsa (2114)
Anslutningsmuff (2107)
Finfilter, polyester (44017)
HEPA H13-filter (44016)

a) Behållare 88
c) Påse 84
L) Longopac 86

a) 40
c) 20
L) Longopac
 
260

28

2.2

72

BxDxH [mm]

Vikt [kg]

Uppsamlingsbehållare [l]

Flöde max, fläkt [m3/h]

Undertryck, max [kPa]

Effektuttag [kW]

Ljudnivivå [dB(A)]

DC Tromb Turbo – Direkt start
                  1390x600x840

Anslutningshylsa (2129)
Kopplingsuttag (2008)
Sugslang antistatisk (Ø50 mm /2”) 5 m/16 ft (2013)
Golvmunstycke B500 mm /W 19.7” (7238)
Sugrör (Ø50 mm /2”) (7265)
Fin filter, polyester (44017)
HEPA H13 filter (44016)

a) Behållare 96/212
c) Påse 92/202
L) Longopac 94/207

a) 40/10.6  
c) 20/5.3  
L) Longopac
 
400

30

2.2
4

84

HxWxD [mm/in]

Vikt [kg/lb]

Uppsamlingsbehållare [l/gal]

Flöde max, fan, EU [m3/h]

Undertryck, max, EU [kPa]

Power [kW]
Omvandlare av effektfrekvens [kW]

Ljudnivå [dB(A)]

         1390x600x840/55x23x33

DC Tromb Turbo – VFD DC Tromb Turbo – EX

Behållare 88

40

260 

28

2.2

72

Sugslang Ø38/50 (2027 (2m), 2028 (5 m))
Golvmunstycke (7236E)
Sugrör (Ø38 mm) (7257)
Antistatisk Finfilter, polyester (44017-1)
HEPA H13-filter (44016)
Plastpåse (5 st) (42111)

HxBxD [mm]

Vikt [kg]

Uppsamlingsbehållare [l]

Flöde max, fläkt [m3/h]

Undertryck, max  [kPa]

Effektuttag [kW]

Ljudnivå [dB(A)]

                1390x600x840

QR Kod för mer information.
Skanna den här QR-koden och få mer 
information om DC Tromb Turbo-
modellerna; filmer, riktlinjer och  
mycket mer.

H-klassificierad av en anledning.
Filtersystemen i alla mobila  
Dustcontrol-dammavskiljare är byggda 
för att uppfylla EN 60335-2-69, bilaga AA, 
H-klass.

Healthy Business sedan 1972.
Dustcontrol AB är ett svenskt företag med ett team 
med ursprung i mer än 20 länder! Vi har 5  
dotterbolag och 40 återförsäljare över hela värl-
den. Healthy Business.

173500         A  2.2kW
173100         C  2.2kW
173300         L  2.2kW

173400         A  2.2kW, EU
173000         C  2.2kW, EU
173200         L  2.2kW, EU

3 fas
3 fas



DC Tromb Turbo 
• Kraftfull trefas turbomotor.

• Termiskt skydd som aktiveras vid höga 
temperaturer. 

• Enklare filterbyte.

• Hög cyklon & robust chassi.

• Snabbkoppling för filterbyte.

• Utrustad med en Hepa H13 och ett 
tvättbart polyesterfilter.

• Halvautomatisk filterrengöring.

Kvalitet, inneslutning & prestanda – Allt i ett. 



DC Tromb Turbo  
med Direktstart

DC Tromb Turbo
med VFD (Växelomvandlare)

DC Tromb Turbo Vi har lanserat tre kraftfulla dammfria lösningar.

Välj mellan tre uppsamlingsbehållare

     Plastpåse                Stålbehållare                   Longopac          www.dustcontrol.se

3 fas 3 fas

DC Tromb Turbo med direktstart är en medelstor 
stoftavskiljare som utökar trombfamiljen. Den är 
utrustad med en kraftfull trefas turbomotor som är 
lämplig för tung rengöring (38 mm / tillbehör) och 
levereras med 7 m slang. Lämplig för punktutsugning 
från medelstora elverktyg som slipmaskiner, 
jackhammare och sågar. Tack vare den höga 
cyklonen, stora filter och kraftfulla motor kan den 
hantera stora mängder skräp. Det finns tre typer av 
uppsamlingsbehållare: A (stålbehållare), C (plastpåse) 
eller L (Longopac).

DC Tromb Turbo finns också med en frekvens 
växelomvandlare (VFD). Denna modell ger 50% 
mer Hepa-filterområde än sin föregångare. Du kan 
nu anpassa maskinen för en mängd olika uppgifter: 
Från dammborttagning vid polering av glasfiber, 
kolfiber och epoxi med handhållen slipmaskin –
till dammborttagning för större golvslipning. Nya 
säkerhetsfunktioner som överhettningsskydd läggs till. 
Med halvautomatisk filterrengöring och snabbkoppling. 
För filterbyte får den här stoftavskiljaren jobbet gjort. 
Välj mellan en stålbehållare, plastpåse eller en 
Longopac påse. 

DC Tromb Turbo EX för ATEX zon 22. 
Detta är en medelstor dammutsugare som 

utökar trombfamiljen. Den är utrustad med en kraftfull 
trefas turbomotor lämplig för tung rengöring (38 mm 
/ tillbehör) och levereras med 7 m slang. Den är 
certifierad enligt IP65-standard, ATEX-zon 22 (ledande 
damm). Vår DC Tromb Turbo Ex är utrustad med en 
stålbehållare.

DC Tromb Turbo 
EX för ATEX zon 22

3 fas


