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Sistemas de aspiração 
VCE1200D / VCE2400D / VCE3600D
Monofásicos, potência do motor 1,2 kW, 2,4 kW ou 3,6 kW

Os sistemas de aspiração VCE1200D, 
VCE2400D e VCE3600D foram 
especialmente otimizados para a 
retificação de pisos, mas também 
são excelentes para outras 
aplicações que exigem aspiração de 
pó eficiente. O cliente tem à sua 
escolha três diferentes classes de 
potência, 1,2 kW, 2,4 kW e 3,6 kW, de 

acordo com as suas necessidades 
individuais. Todos os três modelos 
são certificados para a classe de pó 
H e equipados com um sistema de ar 
ciclônico, um pré-filtro cónico e filtros 
HEPA H13. A operação simples 
e descomplicada é garantida por 
elementos de operação de fácil 
acesso, baixo nível de ruído e 

sistemas sofisticados de sacos 
coletores de pó Longopac. O 
desenho compacto e a construção 
leve facilitam o transporte. Uma 
vantagem adicional são as rodas  
de 10 polegadas que podem ser 
usadas na obra e não transferem cor.



Sistema e acessórios

MÁQUINAS 

Especificações técnicas

Sistemas de aspiração VCE1200D VCE2400D VCE3600D

Tensão nominal / frequência 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Código de produto 11001200 11002300 11003600

Potência nominal 1,2 kW 2,4 kW 3,6 kW

Corrente nominal 5 A 10 A 15 A

Fluxo máximo de ar 200 m3/h 400 m3/h 600 m3/h

Vácuo máximo 220 mbar  220 mbar 220 mbar

Pré-filtro 1,5 m2 3,0 m2 4,5 m2

Filtro HEPA 1,2 m2 2,4 m2 3,6 m2

Aplicação Seco Seco Seco

Mangueira 38 mm 50 mm 50 mm

Execução

Sistema de troca de saco Longopac • • •

Pré-filtro cónico • • •

Sistema de filtro HEPA H13 • • •

Limpeza manual do filtro • • •

Rodas que não transferem cor • • •

Medidas e peso

Comprimento 426 mm 544 mm 544 mm

Largura 704 mm 729 mm 860 mm

Altura 1.115 mm 1.318 mm 1.459 mm

Peso 36 kg 59 kg 69 kg

Acessórios

11005004 Pré-filtro VCE1200D

11005011 Pré-filtro VCE2400D

11005016 Pré-filtro VCE3600D

11005005 Filtro HEPA VCE1200/2400/3600D

11005003 Saco tubulares Longopac (4 rolos)


