
Trójfazowe odkurzacze przemysłowe   Three phase industrial vacuum cleaners

ECO - A346ECO & A546KECO & A756KECO

COMPACT A63 - A65 - A103
Trójfazowe odkurzacze przemysłowe z silnikiem 
na górze, przeznaczone do zastosowań 
przemysłowych, do ciągłej pracy, gdy bardzo 
ważny jest rozmiar kompaktowy.
Wyposażone w turbiny bocznokanałowe 
o_mocach 2,2 i 4 kW, filtry gwieździste, ręczny 
otrząsacz filtra i wyjmowane, mobilne zbiorniki 
o pojemnościach 65 L i 100 L. Model 2,2 kW jest 
również dostępny z turbiną bocznokanałową 
w_wersji jednofazowej.

Three-phase industrial vacuum cleaners with 
motor at the top, suitable for industrial 
applications for continuous use, where a 
compact size is really important. Equipped with 
suction unit 2.2 and 4 kw multi-tension, they 
are fi tted with a star fi lter, manual fi lter shaker 
and removable container with a capacity of 65 
and 100 lt.  The model 2.2 kw is also available 
with side channel blower in single phase 
version.

                      

           

           

EP - A346EP & A546KEP
Trójfazowe odkurzacze przemysłowe serii ECO 
PLUS są stosowane przede wszystkim do 
zasysania pyłów, cieczy i odpadów 
w środowiskach przemysłowych, w których 
konieczne są mocne, wydajne, praktyczne 
i jednocześnie ekonomiczne urządzenia. 
Wyposażone w trójfazowe turbiny 
bocznokanałowe o mocach 2,2 kW i 4 kW, 
poliestrowe filtry gwieździste o powierzchni 
1,9m² i zbiorniki o pojemnościach 30, 60 
i 100L,   z praktycznym systemem opuszczania.

The three phase industrial vacuum cleaners 
series ECO PLUS are especially used for 
sucking dust, liquids and waste in industrial 
environments, where it is necessary a 
powerful, effi cient, practical and at the 
same time economic machine. Equipped 
with three phase suction unit of 2,2 kw and 
4 kw multi-tension, polyester star fi lter 
with fi ltering surface of 1,9 m² and waste 
container with 39, 65 and 100 lt of capacity, 
easy to remove thanks to a practical release 
system.

Trójfazowe odkurzacze przemysłowe                 
z turbinami bocznokanałowymi o mocach 
2,2kW, 4kW i 5,5kW, przeznaczone do 
zasysania pyłów, cieczy i pozostałości                 
w środowiskach przemysłowych, nawet 
najcięższych dzięki zastosowanej mocnej 
metalowej ramie.
Dostępne są z wyjmowanymi, mobilnymi 
zbiornikami o pojemnościach 65 i 100L,  
wyposażone są w filtry gwieździste o dużej 
powierzchni filtracyjnej (1,9m²) i ręczny 
otrząsacz filtra.

Three-phase industrial vacuum cleaners 
with multi tension motor 2.2 kW, 4 kW 
and 5.5 kW, suitable for the suction of 
dusts, liquids and residues in industrial 
environments, even the most critical thanks 
to its strong metallic frame. 
They are available with removable container 
with 65 and 100 liter of capacity and they are 
equipped with star fi lter with big fi ltering 
surface (1,9 m²) and manual fi lter shaker.

A347/60 & A347 - A547 & A547K
Trójfazowe odkurzacze przemysłowe z serii "7" 
stanowią topową linię odkurzaczy trójfazowych 
"średniej mocy" produkowanych przez RGS. Są one 
wyposażone w elektryczne szafy sterujące, które mogą 
obsługiwać nie tylko odkurzacz, ale także pełen zakres 
opcji i działanie centralnego systemu odkurzania. 
Wszystkie jednostki ssące są zgodne z Dyrektywami 
Europejskimi i Amerykańskimi przepisami,                     
a opcjonalnie mogą być wyposażone w silniki w 
klasach efektywności energetycznej IE2 i IE3. 
Wszystkie modele wyposażone są w filtr gwieździsty       
z większą powierzchnią filtracyjną 2.2m ², ręczny 
otrząsacz filtra i wyjmowany, mobilny zbiornik              
o pojemności 65 lub 100 L.

The three-phase industrial vacuum cleaners of 
the series “7” represent the top of the range of 
the three phase vacuum cleaners of “medium 
power”produced by RGS. They are equipped with 
electric control box that can not only handle the 
vacuum cleaner but also a full range of options 
and running a centralized vacuum system.  All 
suction units comply with the European Directives 
and American rules, and as an option they can 
be supplied with energy effi ciency class IE2 and 
IE3. All models are equipped with star fi lter with 
bigger surface of  2.2m ²,manual fi lter shaker and 
removable container with 65 and 100lt of capacity.
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ASPIRATORI INDUSTRIALI
VACUUM CLEANERS

IMPIANTI CENTRALIZZATI
CENTRALIZED SYSTEMS

TRASPORTATORI PNEUMATICI
PNEUMATIC CONVEYORS

MODEL
MODELS

A346-30EP
A63

A347/60
A346-60EP

A103
A347

A346EP

 A65 
A546-60EP

A547
A547K

A546KEP
A546KECO A756KECO

Moc znamionowa
Motor Power 2,2 Kw 2,2 Kw 2,2 Kw 4 Kw 4 Kw 4 Kw 4 Kw 5,5 Kw

Max podciśnienie
Max vacuum 300 mbar 300 mbar 300 mbar 290 mbar 460 mbar 290 mbar 400 mbar 400 mbar

Podciśnienie pracy
Vacuum 200 mbar 200 mbar 200 mbar 200 mbar 400 mbar 200 mbar 200 mbar 300 mbar

Przepływ powietrza
Air fl ow 310 m3/h 310 m3/h 310 m3/h 520 m3/h 220 m3/h 520 m3/h 520 m3/h 520 m3/h

Zbiornik
Container 39 l 65 l 100 l 65 l 100 l 100 l 100 l 100 l


