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Odkurzacze przemysłowe to urządzenia, 

które mogą być przydatne praktycznie 

w każdym zakładzie produkcyjnym, bowiem trud-

no sobie wyobrazić produkcję czegokolwiek bez 

wytwarzania śmieci, które trzeba uprzątnąć. Tak 

jak odpady powinny być segregowane i utylizowane 

w odpowiedni sposób, tak drobne zanieczyszczenia 

powstające w procesie produkcji lub wykonywania 

usługi materialnej muszą być sprzątane i usuwa-

ne. Najlepszym sposobem na to jest zastosowanie 

odkurzacza – zwykle o dużej mocy i przeznaczo-

nego do sprzątania konkretnych zanieczyszczeń. 

Co ważne – takimi urządzeniami można czyścić 

nie tylko powierzchnie płaskie (posadzki, stoły, 

lady), ale także sprzątać zakamarki maszyn dzięki 

zastosowaniu podciśnienia. Kolejna sprawa to moż-

liwość zastosowania odkurzaczy nie tylko do drob-

nych zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych, ale 

także do cieczy.

Co można sprzątać za pomocą 
odkurzaczy?
W zasadzie wszystko, co zmieści się w wężu takiego 

urządzenia. Mogą to być cząstki stałe (m.in. pyły), 

ciecze, a także mieszaniny oraz zawiesiny. Co ważne 

– odkurzacze są wyposażone w odpowiednie filtry, 

zatem w przypadku zawiesin możliwe jest odfiltro-

wanie cząstek stałych od cieczy już na etapie sprzą-

tania (w urządzeniu) i ponowne jej użycie.

Wśród tego, co może być usuwane za pomocą 

odkurzacza przemysłowego, specjaliści wymieniają:

Zanieczyszczenia stałe:
• wióry (suche i mokre),

• pyły,

• ścinki,

• śrut,

• gruz i inne odpadki budowlane,

• granulaty,

• kurz,

Tomasz Kurzacz

Odkurzacze przemysłowe

Nie każdy wie, że odkurzaczem przemysłowym można 
sprzątać niemal wszystko, także ciecze, w tym łatwopalne. 
W większości przypadków takie odkurzacze mogą zastąpić 
miotłę i inny sprzęt ręczny, zapewniając jednocześnie znacznie 
skuteczniejsze sprzątanie.
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• piasek,

• żwir,

• cement,

• inne zanieczyszczenia stałe.

Płyny/ciecze:
• chłodziwa,

• oleje (w tym hydrauliczne),

• ścieki,

• wodę (także zanieczyszczoną),

• inne płyny i zawiesiny (np. wióry w oleju).

Jak dodaje Michał Świątek, Inżynier Sprzeda-

ży w firmie ULPA: – Odpowiednie urządzenia mogą 

również zbierać pyły szkodliwe dla zdrowia (np. pyły 

rakotwórcze), pyły wybuchowe w klasach St1, St2 oraz 

St3. Można poza pyłami zbierać również ciecze nieagre-

sywne. Odrębną kategorią odkurzaczy są urządzenia do 

zbierania wiórów metalowych wraz z chłodziwem lub 

olejem. Mają opcje filtrowania chłodziwa, które może być 

zwrotnie wypompowane.

Odkurzać można powierzchnie zarówno suche 

jak i mokre, w tym wykładziny dywanowe, które 

często są spotykane w firmowych biurach. Do tego 

celu specjalnie się nadają odkurzacze piorące, które 

poza sprzątnięciem zanieczyszczeń usuną także 

zabrudzenia z wykładzin.

Jak kupować odkurzacz?
Aby dobrze wybrać odkurzacz do zadań należy 

zdawać sobie sprawę z jego parametrów. Kilka z nich 

określa przydatność i skuteczność oczyszczania 

takiego urządzenia.

Najważniejszą sprawą jest określenie, co będzie 

sprzątane, a przede wszystkim czy potrzebny jest 

odkurzacz do pracy na sucho czy na mokro. Kolejna 

sprawa to zasilanie. Jednofazowe urządzenie dobrze 

sprawdzi się przy sprzątaniu doraźnym, przy pracy 

o charakterze ciągłym zaleca się kupno urządzenia 

trójfazowego. W firmach wyposażonych w instala-

cję sprężonego powietrza warto zastanowić się nad 

odkurzaczem zasilanym pneumatycznie. Nie mają 

one silnika elektrycznego części ruchomych, które są 

zwykle źródłem awarii. Odkurzacze takie praktycz-

nie nie wymagają serwisowania i nie występuje ryzy-

ko zatarcia silnika. Odkurzacze pneumatyczne mogą 

być stosowane tam, gdzie nie ma możliwości podłą-

czenia urządzenia elektrycznego lub w środowisku 

wybuchowym. Należy jednak pamiętać, że pomimo 

niższej ceny zakupu odkurzacze pneumatyczne są 

droższe w eksploatacji, gdyż sprężone powietrze 

użyte do ich zasilania jest drogim medium.

Kolejna sprawa to moc odkurzacza. Większość 

producentów podaje moc znamionową lub moc 

maksymalną silnika. Ważna jest także siła ssania, 

która jest de facto mocą wytwarzaną przez strumień 

powietrza (jest to więc moc efektywna). Siłę ssania 

podaje się w Watach [W], jednak część producentów 

nie podaje tego parametru. Ze skutecznością odku-

rzania związane jest podciśnienie, jakie urządzenie 

może wygenerować. Podaje je się w milibarach 

[mbar] lub kilopaskalach [kPa], natomiast rzadziej 

spotyka się starszą jednostkę milimetry słupa rtęci 

[mm Hg].

Jednym z ważniejszych parametrów jest także 

wielkość przepływu powietrza. Od tego parametru 

zależy wydajność odkurzacza. Podaje się go w m3/

godz. lub l/sek.

Komfort pracy będzie zależał od pojemności 

zbiornika. Jednak trzeba zwrócić uwagę, że ten 

parametr nie oznacza, że tyle śmieci zmieści się do 

niego, bowiem zwykle zbiornik może być wypełniony 

do pewnego poziomu. Zatem trzeba brać pod uwagę 

zarówno pojemność zbiornika jak i jego możliwość 

agregacji pyłów czy zanieczyszczeń. Określa się to 

zwykle jako pojemność brutto i netto.

Osobną sprawą jest klasa filtracji, rodzaje za-

stosowanych filtrów i częstotliwość ich otrząsania 

(ostukiwania).

Pyły klasyfikowane są według wartości MAC 

(Maximum Allowable Concentration). Klasa L (low) 

to pył o umiarkowanym zagrożeniu – filtr w klasie L 

wychwytuje ponad 99% pyłu o rozmiarze cząsteczki 

poniżej 2 mikrometrów. Pyły tego rodzaju to pył po-

wstały przy szlifowaniu drewna, drobnych pracach 

remontowych, piasek, itp. Klasa M (medium) to pył 

o średnim zagrożeniu (powstały przy szlifowaniu 

betonu, gipsu, powłok lakierowanych i malowa-

nych) – filtr tej klasy wychwytuje ponad 99,9% pyłu 

o rozmiarze cząsteczki poniżej 2 mikrometrów, 

natomiast klasa H (high) to pył o wysokim zagroże-

niu (rakotwórcze pyły, m.in. z azbestu, waty szkanej, 

itd.) – filtr odkurzacza w klasie H wychwytuje ponad 

99,995% pyłu o rozmiarze cząsteczki poniżej 1 mi-

krometra. Osobną klasę stanowią pyły łatwopalne, 

Źródło: Ruwac
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Włodzimierz Napiórkowski z firmy Poolmar 

zauważa, że często spotyka się z bagatelizowaniem 

wybuchowości pyłów w mieszaninie z powietrzem. 

Podanie w kwestionariuszu właściwości pyłów przy 

doborze urządzenia jest bardzo ważne.

Na inną sprawę zwraca uwagę Michał Świą-

tek: – Najczęstszym błędem przy doborze odkurzacza 

przemysłowego jest kierowanie się jego mocą zamiast 

najistotniejszymi parametrami jakimi są podciśnienie 

oraz przepływ powietrza. Kolejna sprawa to stosowanie 

urządzeń konsumenckich i profesjonalnych w środowi-

sku przemysłowym. Wymieniłbym także stosowanie 

odkurzaczy zasilanych jednofazowo do wielogodzinnej 

intensywnej pracy, zamiast odpowiednich do tych warun-

ków modeli zasilanych trójfazowo.

Adam Siekierski, Dyrektor Zarządzający RUWAC 

Polska zauważa: – Najczęstszym błędem, jaki jest 

popełniany to zakup odkurzacza przez pryzmat niskiej 

ceny i dużej mocy urządzenia. Z reguły produkty te są 

wątpliwej jakości i trwałości, co powoduje że w nieda-

lekim czasie od zakupu wracamy ponownie do zakupu 

odkurzacza. Właściwości pyłu są kluczowe przy wyborze 

odpowiedniej klasy i typu filtra, ilość pyłu do doboru 

zbiornika na odpady, a ciężar pyłu i odległość odciągu dla 

doboru mocy urządzenia. Warto dopytać o częstotliwość 

wymiany filtra i dostępność części zamiennych. Odkurza-

cze przemysłowe z założenia muszą pracować w cięż-

kich warunkach, przy dużym obłożeniu pracy. Dlatego 

wymaga to użycia specjalnych podzespołów, kluczowy 

jest jednak właściwy dobór sprzętu. Istotne parametry 

odkurzacza to podciśnienie, czyli zdolność do zasysania 

materiału, który ma zostać usunięty. Im wyższa jest jego 

wartość, tym większa zdolność zasysania. Drugi para-

metr to wartość przepływu powietrza, czyli wydajność 

oznacza zdolność do przenoszenia zassanego materiału 

oraz w przypadku dużej ilości pyłu, do zatrzymania go 

w zawieszeniu wewnątrz rur. Właściwa kombinacja 

powstałe przy szlifowaniu aluminium, cynku lub 

z sadzy i lakierów proszkowych.

Przy wyborze odkurzacza warto zwrócić uwagę, 

czy wyposażony jest w łagodny start, regulację siły 

ssania, wyposażenie antystatyczne, automatyczne 

oczyszczanie filtra. W przypadku automatycznego 

otrząsania filtra odbywa się to bez udziału operatora, 

przy wariancie półautomatycznym  – należy użyć 

odpowiedniego przycisku.

Ostatnią sprawą jest dostępność różnego rodzaju 

akcesoriów, które ułatwiają pracę (końcówki, węże).

Jakie błędy popełniają nabywcy?
Mimo dostępności informacji (Internet, dostawcy) 

wielu klientów popełnia błędy przy wyborze takich 

urządzeń. 

Oczywiście podstawowym – podobnie jak 

i w przypadku zakupu innych urządzeń – jest 

kierowanie się przede wszystkim ceną. Oczywiście 

rozbieżność cen jest bardzo duża, odkurzacz można 

kupić już za kilkaset zł, ale czy można taki zaliczyć 

do urządzeń przemysłowych? To, co sprawdzi się 

przy sprzątaniu niewielkiego warsztatu niekoniecz-

nie musi być dobrym wyborem w przypadku dużej 

hali produkcyjnej.

W przypadku odkurzaczy pneumatycznych 

klienci źle dobierają rozmiary zbiorników, co ma 

znaczenie dla komfortowej pracy. 

Źródło: Ruwac
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BKF www.bkf.pl

Blastrac https://blastrac.pl

BODENPROFI www.boden-profi.pl

BORYSOWSKI & Spółka https://borysowski.biz

Bosch www.bosch-professional.com/pl/

BP Techem www.mirka.com

Carinet https://carinet.pl

Cleanea www.cleanea.com.pl

CLEANEA www.biemmedue.info.pl

CLEANING COMPANY www.cleaningcompany.com.pl

Czysta Polska www.czystapolska.pl

DEWALT www.dewalt.pl

ElWar www.elwar.info/pl

ERFOLG www.odkurzacze.erfolg.pl

Ewimax www.ewimax.pl

FLEX Elektronarzędzia https://flex-elektronarzedzia.pl

GGK Wieland Polska www.ggk.pl

Haerson www.haerson.pl

JP-Tech https://jptech-maszyny.pl

KAMMAR24.pl www.kammar24.pl

Kärcher www.karcher.pl

Kränzle Polska www.kraenzle.com/pl

LANGE ŁUKASZUK www.langelukaszuk.pl

MEGAN https://megan-odkurzacze.pl/

mistama.com https://mistama.com

NEWTOOL http://emilwaukee.com.pl

Nilfisk www.nilfisk.pl

Onninen https://onninen.pl

P.H.U. DTJ Tomasz Jurczak www.dtj.com.pl

PHU Darpol Dariusz Wielemborek https://darpol.pl

PNEUMA www.pneuma.pl

Poolmar www.poolmar.pl

PROFIEUROPE https://profieurope.eu/

Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa 
„TECHNOLAND”

www.technoland.com.pl

Putzsystem www.putzsystem.pl

Reach https://fachwar.pl/

RGS Vacuum Systems www.rgsimpianti.com

RUWAC Polska www.ruwac.pl

STIHL www.stihl.pl

Sylpo System www.sylpo.pl

TADO www.starmix.info.pl

TECH Poznań https://oferta.tech-poznan.pl

TOYA https://toya24.pl

ULPA https://ulpa.com.pl/

Vervo https://vervo.pl

VISTA http://vistapolska.pl

WIREXIM www.wirexim.pl

WÜRTH https://eshop.wurth.pl

Tab. 1. Firmy oferujące odkurzacze 
            przemysłowe w Polsce

obu wartości umożliwia skuteczne zassanie materiału 

i przetransportowanie go do odkurzacza, gdzie trafia do 

zbiornika na odpady.

Rynek
Każdy dostawca odkurzaczy przemysłowych może 

wskazać urządzenie, które z pewnych powodów 

cieszy się uznaniem klientów. 

Największym powodzeniem w ofercie ULPA 

cieszy się model RGS ONE103ECO. Dzięki temu, że 

można go dopasować do zbierania pyłów, więk-

szych materiałów oraz cieczy jest on uniwersalnym 

urządzeniem. Ten 3-silnikowy model charakteryzuje 

się wysokim podciśnieniem i przepływem powietrza. 

Jest zasilany jednofazowo i ma łatwy w opróżnia-

niu, duży zbiornik o pojemności 100 litrów. W tym 

odkurzaczu można zastosować różne filtry, m.in. 

do oleju lub odporny na wysoką temperaturę. RGS 

ONE103ECO znajduje zastosowanie w każdej gałęzi 

przemysłu.

– Trudno wskazać jeden produkt – mówi Wło-

dzimierz Napiórkowski. – Odkurzacz dobieramy do 

indywidualnych potrzeb klienta. Jednak bardzo dobrze 

się sprawdzają, jeżeli nie ma obostrzeń dotyczących 

bezpieczeństwa, modele jednofazowe z serii ONE, 

a zwłaszcza modele z trzema turbinami ssącymi. Duża 

siła ssania i przepływ przy pracujących trzech silnikach. 

Możliwość wyposażenia odkurzacza w filtry o różnej 

kategorii dobierane do właściwości zbieranego materiału. 

Szeroka gama opcji dodatkowych pomagających w pracy 

operatora. 

Model ONE103ECO znajduje zastosowanie 

w przemyśle spożywczym i rolnym, lotniczym 

i transportowym, drzewnym, mechanicznym, sta-

lowym, budowlanym, elektronicznym, winiarskim, 

tworzyw sztucznych i gumowym, grzewczym i sani-

tarnym, w lakierniach, elektrowniach, spalarniach 

i firmach sprzątających

Podstawowe dane techniczne:

• korpus urządzenia Ø460 mm,

• jednofazowe silniki szczotkowe dwustopniowe 

z wypasem,

• głowica metalowa, lakierowana na czarno,

• niezależne przełączniki dla każdego silnika,

• wakuometr i czerwona lampka – kontrola efek-

tywności filtrowania,

• kabel elektryczny 9m z wtyczką Schuko,

• ręczny otrząsacz na górze głowicy,

• filtr gwieździsty poliestrowy kat.“L” – Ø460 mm,

• wlot Ø70 mm z szybkozłączem, 

• 100 l zbiornik z uchwytem i kółkami.

Największym powodzeniem w ofercie Würth 

Polska cieszy się odkurzacz przemysłowy do pyłów 

suchych i mokrych ISS 50 L, który przeznaczony jest 

do prac budowlanych. Ma system automatycznego 

czyszczenia filtra i gwarancję odpylania na pozio-

mie 99,9%, zgodnie z normą EN 60335-2-69. Dzięki 

płaskiej obudowie silnika istnieje opcja przecho-

wywania i montażu walizek systemowych Würth. 
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Ergonomiczny projekt umożliwia przechowywanie 

w obudowie urządzenia takich akcesoriów, jak 

ssawka szczelinowa, tuleja narzędziowa ze złączami 

i elastyczny wąż. Istnieje możliwość sterowania czę-

stotliwością ostukiwania filtra. Odkurzaczem można 

sterować za pomocą podłączonego elektronarzędzia, 

ponieważ ma gniazdo z czujnikiem Halla. Urządze-

nie ma także opcję odsysania antystatycznego przy 

użyciu dodatkowych akcesoriów spoza zestawu.

Charakterystyka produktu:

• przepływ powietrza na poziomie 74 l/s,

• zbiornik o pojemności 51 l,

• moc 1380 W,

• kabel o długości 7,5 m.

Największym powodzeniem wśród klientów 

RUWAC Polska cieszą się odkurzacze do materiałów 

wybuchowych i innych niebezpiecznych substan-

cji. Im drobniejszy pył musi zostać usunięty, tym 

Producent EXAIR EXAIR EXAIR RGS VACUUM SYSTEMS RGS RGS RGS RGS Wurth

Model Chip Vac Chip trapper Drum Vac ONE103ECO A63 AD36X1 ONE103ECO ONE103ECO WURTH ISS50-L

Informacje z firmy PNEUMA PNEUMA PNEUMA POOLMAR Włodzimierz 
Napiórkowski ULPA S.C. ULPA S.C. ULPA S.C. ULPA S.C. Wurth Polska Sp. z o.o.

Strona www producenta lub 
dystrybutora www.pneuma.pl www.pneuma.pl www.pneuma.pl www.poolmar.pl www.ulpa.com.pl www.ulpa.com.pl www.ulpa.com.pl www.ulpa.com.pl wurth.pl

Zasilanie: jednofazowe/trójfazowe/
pneumatyczne –/–/+ –/–/+ –/–/+ +/–/– –/+/– –/–/+ +/–/– +/–/– +/–/–

Stacjonarne/mobilne +/+ +/+ +/+ –/+ –/+ –/+ –/+ –/+ –/+

Do pracy na sucho/mokro +/+ +/+ –/+ tak +/+ +/+ +/+ +/+ .+/+

Do oleju nie tak tak tak nie nie nie nie tak

Do stref zagrożonych wybuchem 
(ATEX) nie nie nie nie nie tak nie nie nie

Moc silnika dla zasilania elek-
trycznego [kW] – – – 3x1,1 2,2 brak 3,3 3,3 1,38

Ciśnienie zasilania dla zasilania 
pneumatycznego [bar] 5,5–6,9 5,5–6,9 5,5–6,9 nie brak 6–8 brak brak nie dotyczy

Przepływ [l/min] dla 19 l – 934                   dla 
114, 208, 416 l –1132 538 538 8500 5167 5833 8500 8500 4440

Podciśnienie [mbar] b.d. b.d. b.d. 210 300 280 210 210 254

Pojemność na sucho [l] 19, 114, 208, 416 b.d. – 100 65 25 100 100 51

Pojemność na mokro [l] 19, 114, 208, 416 114, 208, 416 19, 114, 208, 416 100 65 25 100 100 b.d.

Liczba i rodzaje filtrów – 1 – filtr wiórów – gwiezdny + HEPA 1 – gwieździsty 2 – gwieździsty, absolutny 1 – gwieździsty 1 – gwieździsty 2 – harmonijkowy, papierowy

Klasa filtracji – 1, 5, 25, 50, 100, 200 mcr – L/M/PTFE L M, HEPA H14 L L L

System trzepania filtrów – tak – tak tak tak tak tak tak

Poziom głośności [dB] 77 86 86 75 75 70 75 75 68

Waga [kg] 8,13 /33,01 /40,23 / 70,5 33,34/ 40,82/ 71,21 9,84/ 32,34/ 38,12/ 67,24 62 77 37 62 62 18

Długość standardowego węża [m] 3/6 3 3 5 3 3 3 3 4

Akcesoria wózek do łatwego przeno-
szenia beczki, wąż ssący, 
rura do wiórów, zestaw 
końcówek do odkurzacza, 
wąż zasilający, zawór 
odcinający, uchwyt na 
akcesoria

wózek do łatwego przeno-
szenia beczki, wąż ssący, 
zawór odcinający, wąż 
zasilający, końcówka alu-
miniowa, worek filtracyjny

wózek do łatwego prze-
noszenia beczki, wąż 
ssący, zestaw końcówek do 
odkurzacza,wąż zasilający, 
zawór odcinający, uchwyt 
na akcesoria

do podłóg, maszyn, ścian 
itp.

dowolna konfiguracja akce-
soriów

zestaw akcesoriów przewo-
dzących ATEX

konfuguracja własnego 
zestawu

konfuguracja własnego 
zestawu

pełne wyposażenie

Uwagi/inne cechy opcja: system wysokiego 
podnoszenia

opcja: system wysokiego 
podnoszenia

dodatkowe opcje zestaw 
rozładunku grawitacyj-
nego, zestaw stałej ssawy 
podłogowej, zbierannie do 
worków LONGOPACK i inne

dostępne filtry opcjonalne, 
ręczny otrząsacz filtra głów-
nego, możliwe częściowe lub 
w całości wykonanie ze stali 
nierdzewnej

dostępne filtry opcjonal-
ne, ręczny otrząsacz filtra 
głównego, zbiornik ze stali 
nierdzewnej, do stref pyło-
wych ATEX 22 i 21, do stref 
gazowych ATEX 2

ręczny otrząsacz filtra głów-
nego, możliwość wykonania 
częściowego lub w całości ze 
stali nierdzewnej, dostępne 
filtry opcjonalne, dostępne 
opcje np. wkład cyklonowy 
lub zawór do cieczy 

ręczny otrząsacz filtra głów-
nego, możliwość wykonania 
częściowego lub w całości ze 
stali nierdzewnej, dostępne 
filtry opcjonalne, dostępne 
opcje np. wkład cyklonowy 
lub zawór do cieczy 
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większe ryzyko wybuchu – prosta formuła, której 

zignorowanie może mieć poważne konsekwencje. 

Aby uniknąć tego ryzyka firma produkuje specjal-

ną grupę odkurzaczy. Od pozostałości proszku ze 

strzelnic po pyły aluminiowe, pyły magnezowe lub 

nieokreślone chemikalia, odkurzacze przemysłowe 

Ruwac zapewniają najwyższą wydajność zacho-

wując przy tym bezpieczeństwo. Odpylacze mokre 

serii NA 7-11 oraz NA35-250 to seria, która cieszy się 

Producent EXAIR EXAIR EXAIR RGS VACUUM SYSTEMS RGS RGS RGS RGS Wurth

Model Chip Vac Chip trapper Drum Vac ONE103ECO A63 AD36X1 ONE103ECO ONE103ECO WURTH ISS50-L

Informacje z firmy PNEUMA PNEUMA PNEUMA POOLMAR Włodzimierz 
Napiórkowski ULPA S.C. ULPA S.C. ULPA S.C. ULPA S.C. Wurth Polska Sp. z o.o.

Strona www producenta lub 
dystrybutora www.pneuma.pl www.pneuma.pl www.pneuma.pl www.poolmar.pl www.ulpa.com.pl www.ulpa.com.pl www.ulpa.com.pl www.ulpa.com.pl wurth.pl

Zasilanie: jednofazowe/trójfazowe/
pneumatyczne –/–/+ –/–/+ –/–/+ +/–/– –/+/– –/–/+ +/–/– +/–/– +/–/–

Stacjonarne/mobilne +/+ +/+ +/+ –/+ –/+ –/+ –/+ –/+ –/+

Do pracy na sucho/mokro +/+ +/+ –/+ tak +/+ +/+ +/+ +/+ .+/+

Do oleju nie tak tak tak nie nie nie nie tak

Do stref zagrożonych wybuchem 
(ATEX) nie nie nie nie nie tak nie nie nie

Moc silnika dla zasilania elek-
trycznego [kW] – – – 3x1,1 2,2 brak 3,3 3,3 1,38

Ciśnienie zasilania dla zasilania 
pneumatycznego [bar] 5,5–6,9 5,5–6,9 5,5–6,9 nie brak 6–8 brak brak nie dotyczy

Przepływ [l/min] dla 19 l – 934                   dla 
114, 208, 416 l –1132 538 538 8500 5167 5833 8500 8500 4440

Podciśnienie [mbar] b.d. b.d. b.d. 210 300 280 210 210 254

Pojemność na sucho [l] 19, 114, 208, 416 b.d. – 100 65 25 100 100 51

Pojemność na mokro [l] 19, 114, 208, 416 114, 208, 416 19, 114, 208, 416 100 65 25 100 100 b.d.

Liczba i rodzaje filtrów – 1 – filtr wiórów – gwiezdny + HEPA 1 – gwieździsty 2 – gwieździsty, absolutny 1 – gwieździsty 1 – gwieździsty 2 – harmonijkowy, papierowy

Klasa filtracji – 1, 5, 25, 50, 100, 200 mcr – L/M/PTFE L M, HEPA H14 L L L

System trzepania filtrów – tak – tak tak tak tak tak tak

Poziom głośności [dB] 77 86 86 75 75 70 75 75 68

Waga [kg] 8,13 /33,01 /40,23 / 70,5 33,34/ 40,82/ 71,21 9,84/ 32,34/ 38,12/ 67,24 62 77 37 62 62 18

Długość standardowego węża [m] 3/6 3 3 5 3 3 3 3 4

Akcesoria wózek do łatwego przeno-
szenia beczki, wąż ssący, 
rura do wiórów, zestaw 
końcówek do odkurzacza, 
wąż zasilający, zawór 
odcinający, uchwyt na 
akcesoria

wózek do łatwego przeno-
szenia beczki, wąż ssący, 
zawór odcinający, wąż 
zasilający, końcówka alu-
miniowa, worek filtracyjny

wózek do łatwego prze-
noszenia beczki, wąż 
ssący, zestaw końcówek do 
odkurzacza,wąż zasilający, 
zawór odcinający, uchwyt 
na akcesoria

do podłóg, maszyn, ścian 
itp.

dowolna konfiguracja akce-
soriów

zestaw akcesoriów przewo-
dzących ATEX

konfuguracja własnego 
zestawu

konfuguracja własnego 
zestawu

pełne wyposażenie

Uwagi/inne cechy opcja: system wysokiego 
podnoszenia

opcja: system wysokiego 
podnoszenia

dodatkowe opcje zestaw 
rozładunku grawitacyj-
nego, zestaw stałej ssawy 
podłogowej, zbierannie do 
worków LONGOPACK i inne

dostępne filtry opcjonalne, 
ręczny otrząsacz filtra głów-
nego, możliwe częściowe lub 
w całości wykonanie ze stali 
nierdzewnej

dostępne filtry opcjonal-
ne, ręczny otrząsacz filtra 
głównego, zbiornik ze stali 
nierdzewnej, do stref pyło-
wych ATEX 22 i 21, do stref 
gazowych ATEX 2

ręczny otrząsacz filtra głów-
nego, możliwość wykonania 
częściowego lub w całości ze 
stali nierdzewnej, dostępne 
filtry opcjonalne, dostępne 
opcje np. wkład cyklonowy 
lub zawór do cieczy 

ręczny otrząsacz filtra głów-
nego, możliwość wykonania 
częściowego lub w całości ze 
stali nierdzewnej, dostępne 
filtry opcjonalne, dostępne 
opcje np. wkład cyklonowy 
lub zawór do cieczy 

coraz to większym uznaniem przy obróbce metali 

kolorowych i kompozytów dla przemysłu lotniczego, 

motoryzacyjnego lub medycznego.

Firma PNEUMA szczególnie poleca odkurzacz 

pneumatyczny Chip trapper, ze względu na zdolność 

separacji cząstek stałych od cieczy.

W Polsce tego odkurzacze przemysłowe sprzedaje 

ponad 50 firm. Wybrane urządzenia znajdują się 

w załączonych tabelach. 


