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Odkurzacz do wiórów EXAIR zbiera suche lub mokre wióry  i transportuje je bezpośrednio 

do zwykłej beczki. Odkurzacze do wiórów używane są do zbierania wiórów z instalacji, 

podłóg i powierzchni roboczych centrów obróbczych, tokarek, pił, frezarek i innych maszyn 

przemysłowych. Duża moc ssania jest idealna do szybkiego i efektywnego sprzątania.

Co to jest odkurzacz do wiórów?

Odkurzacz do wiórów usuwa ostre wióry ze 
stali nierdzewnej z centrum obróbczego CNC.

Odkurzacz do wiórów o pojemności 416l jest sku-
teczny w przypadku dużych operacji czyszczenia.

System mini odkurzacza do wiórów model 6193-5 
obejmuje wąż ssący, beczkę o pojemności 19 l, rurę 
do wiórów i akcesoria z tworzywa sztucznego.

System odkurzacza do wiórów obejmują  
wąż ssący, rurę do wiórów i akcesoria.

Zastosowania: Zalety:
 Centra obróbcze CNC 

 Tokarki 

 Piły 

 Frezarki 

 Wiertarki 

 Szlifierki 

 Frezy 

 Wtryskarki 

 Zbieranie absorbentów

 Brak części ruchomych

 Tanie

 Brak silnika narażonego na zatarcie lub zużycie

 Nie wymagają zasilania elektrycznego

 Wióry kierowane są bezpośrednio do beczki

 Mocny bezpośredni przepływ powietrza

 Akcesoria w zestawie

 50% cichsze od odkurzaczy elektrycznych

Odkurzacze  
do wiórów - Chip Vac

Sprężone powietrze, zazwyczaj pod ciśnieniem 5,5 – 6,9 bar, przepływa przez wlot 

(1) do komory pierścieniowej (2). Następnie jest wprowadzane do szyjki przez 

dysze kierunkowe (3). Powyższy strumień powietrza wytwarza podciśnienie na 

wlocie (4), które zasysa materiał i rozpędza go w urządzeniu (5), kierując go na 

dno beczki.  Strumień powietrza wydostaje się przez otwór w pokrywie beczki. 

Cząsteczki unoszące się w powietrzu są wychwytywane przez worek filtracyjny (6). 

Jak działa odkurzacz do wiórów
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Specyfikacja odkurzaczy do wiórów

Ciśnienie - 6,9 bar Zużycie sprężonego 
powietrza Poziom hałasu

Opis l/min dBA

Odkurzacz do wiórów - wysokość  
podnoszenia do 2,5 m 1132 77

Odkurzacz do wiórów- wysokość  
podnoszenia do 4,5 m 1 924 82

System odkurzacza do wiórów Premium obejmują odkurzacz  
do wiórów, beczkę o pojemności 114, 208 lub 416 l, wózek do beczek, 
wąż antystatyczny, wytrzymałe akcesoria aluminiowe, uchwyt na akce-
soria, wąż ssący  i szybkozłącza. 

Zatkany system filtracyjny kabiny polerskiej jest szybko czyszczony i przywracany do eksploatacji  
za pomocą odkurzacza Heavy Duty z filtrem HEPA.

Podobnie jak odkurzacze przemysłowe 

Heavy Duty, został on zaprojektowany 

do usuwania większej ilości materiału 

przy niższym zużyciu powietrza. Ponadto, 

odkurzacz Heavy Duty z filtrem HEPA 

przeznaczony jest do odfiltrowania 

zanieczyszczeń zgodnie z wymaganiami 

stawianymi filtrom HEPA w zapylonych 

środowiskach wymagających częstego 

czyszczenia. Zwykłe odkurzacze mogą się 

szybko zatykać w środowiskach z dużą 

ilością pyłu i cząsteczek. Ekonomiczny, łatwy  

w obsłudze filtr wstępny zatrzymuje większe 

cząsteczki zanieczyszczeń, natomiast filtr 

HEPA wychwytuje mniejsze cząsteczki. 

Co to jest odkurzacz Heavy 
Duty z filtrem HEPA?

Odkurzacze  
z filtrem HEPA 
- Heavy Duty  

Wytrzymały odkurzacz z filtrem HEPA!
Wysokowydajne czyszczenie  
zapylonych środowisk!


