
Odkurzacze przemysłowe pneumatyczne “AD”   Compressed air vacuum cleaners “AD”

AD36
Odkurzacze pneumatyczne, zasilane 
sprężonym z serii "AD" przeznaczone są do 
stosowania gdy zasilanie elektryczne jest 
zabronione lub niedostępne. Podciśnienie 
jest wytwarzane przez system Venturiego. 
Wersje X1-X2-X3 mogą być stosowane 
w strefach zagrożonych wybuchem 
sklasyfikowanych wewnętrznie 21 i 20: 
oznakowanie Ex II 2/1D. Wyposażone są w 
zwężkę Venturiego, filtr gwieździsty Ø360 
(antystatyczny dla wersji ATEX) oraz 
zbiornik 25 L, wykonany ze stali 
nierdzewnej dla wersji ATEX. Dzięki 
niewielkim rozmiarom, jest to najmniejszy 
model w gamie urządzeń pneumatycznych.

The compressed air vacuum cleaners series 
“AD” are suitable where electricity is either 
absent or prohibited , working with 
compressed air and  being free of moving . 
The vacuum is created by a “venturi” 
system. Versions X1-X2-X3 can be used in 
hazardous  areas classified zone  21-20 
internally: marking EX II 2/1D. They are 
equipped with an ejector Venturi, star 
filter Ø 360 (antistatic version for ATEX) 
and removable 25 liter container, made of 
stainless steel for ATEX versions. With its 
compact size, it is the smallest model of the 
range of compressed air machines.

AD46/60 & AD46/100
Modele AD46,  tak, jak modele mniejsze, 
przeznaczone są do stosowania gdy zasilanie 
elektryczne jest zabronione lub niedostępne. 
Wersje X1-X2-X3 mogą być stosowane             
w strefach zagrożonych wybuchem 
sklasyfikowanych wewnętrznie 21 i 20: 
oznakowanie Ex II 2/1D. Wyposażone są w 
zwężkę Venturiego, wyjmowany zbiornik o 
pojemności 65 lub 100 L,  filtr gwieździsty 
Ø460 (antystatyczny dla wersji ATEX), o 
powierzchni filtracyjnej 1,9m² do odsysania 
bardzo drobnego pyłu.

As the smallest model, the AD46 are suitable 
for areas where electricity is absent or 
forbidden. Available in X1-X2-X3 version, 
that  can be used in hazardous areas ATEX 
21-20 internally:  marking EX II 2/1D.
Equipped with a removable container 65 or
100 liters and  a star filter Ø 460 (antistatic in
ATEX version), with its 1.9m² of filtering
surface is able to suck very fine dust.

AD56
Odkurzacz AD56 jest najpotężniejszym ze 
wszystkich jednostek pneumatycznych dzięki 
podwójnym systemem Venturiego. Wersje X1-
X2-X3 mogą być stosowane w strefach 
zagrożonych wybuchem sklasyfikowanych 
wewnętrznie 21 i 20: oznakowanie Ex II 2/1D. 
Wyposażone są w dwie zwężki Venturiego, 
wyjmowany zbiornik 100 L i filtr gwieździsty 
Ø560 (antystatyczny dla wersji ATEX), o 
powierzchni filtracyjnej 3,4 m² do odsysania 
bardzo drobnego pyłu.

The vacuum cleaner AD56 is the most 
powerful of all the range working with 
compressed air thanks to a double Venturi 
system. Available in X1-X2-X3 version, that 
can be used in hazardous areas ATEX 21-20 
internally:  marking EX II 2/1D. Equipped 
with a removable container 100 liters and  a 
star filter Ø 560 (antistatic in ATEX version), 
with its 3.4m² of  filtering surface is able to 
suck very fine dust.

AD46/100X2

AD56

MODEL
MODELS

AD36 AD46/60 AD46/100 AD56

Zużycie sprężonego powietrza 
Air cosumption 1200 Nl/min 1200 Nl/min 1200 Nl/min 2400 Nl/min

Max podciśnienie
Max vacuum 280 mbar 280 mbar 280 mbar 280 mbar

Przepływ powietrza
Air fl ow 350 m3/h 400 m3/h 400 m3/h 800 m3/h

Zbiornik
Container 25 lt 65 lt 100 lt 100 lt

AD36 AD36X1


