
Trójfazowe odkurzacze przemysłowe dużej mocy  Three phase vacuum cleaners high power

A557 & A557K - A757 & A757K
Ta seria odkurzaczy jest kompromisem 
pomiędzy wielkością, ceną i wydajnością.
Zintegrowane elektryczne szafy sterujące jako 
standard, filtry gwieździste Ø560 o dużej 
powierzchni filtracyjnej 3,4_m², możliwość 
instalowania całej gamy wyposażenia 
opcjonalnego RGS, to tylko niektóre z zalet tych 
odkurzaczy.
Dostępne są z trójfazowymi turbinami 
bocznokanałowymi o mocach 4kW i 5,5kW              
i wyposażone w wyjmowany, mobilny  zbiornik        
o pojemności 100 L.

This series of vacuum cleaners is the 
right compromise between size, price and 
performance. 
Electrical control box integrated as 
standard, star fi lter Ø 560 with big fi ltering 
surface of 3.4 m², possibility of installing 
the whole range of optional RGS, are just 
some of the advantages of these vacuum 
cleaners. 
Available with multi-tension  three-phase 
motor with  4kw and 5.5kw of power  and 
equipped with removable container with  
100 lt of capacity.

    
             
           

         

A1056 - A1256K - A1556 - A1856K 
Dzięki solidnej konstrukcji te trójfazowe 
odkurzacze przemysłowe mogą być stosowane 
w ciężkich warunkach przemysłowych,            
w których konieczna jest duża wydajność           
i skuteczność. Wyposażony są w turbiny 
bocznokanałowe o mocach  7.5, 9, 11 i 13 kW, 
filtry gwieździste Ø560 o dużej powierzchni 
filtracyjnej (3,4 m²) oraz zbiorniki Ø 560 mm 
wyjmowane, mobilne o pojemności 175 L.     

Thanks to the solid construction, these th-
ree phase industrial vacuum cleaners can 
be used in critical industrial environments, 
where it is necessary a powerful and effi -
cient machine. Equipped with 7.5, 9, 11 and 
13 kw suction unit, star fi lter Ø 560 with big 
fi ltering surface (3,4 m²) and waste contai-
ner Ø 560 mm with 175 lt of capacity, easy to 
remove thanks to a release system.

A3078C & A3078KC
Trójfazowy odkurzacz przemysłowy z wielką 
mocą i niezwykłą wytrzymałością z turbiną 
bocznokanałową o mocy 20 kW, idealny do 
ciężkich zastosowań, do zasysania dużej ilości 
materiałów lub z wielu punktów ssących 
równocześnie.
Wyposażony w zbiornik o pojemności 175 L, 
na którym możliwe jest zainstalowanie 
uchwytu do podnoszenia za pomocą wózka 
widłowego lub w połączeniu z separatorami 
400 lub 800 L, jest idealnym rozwiązaniem do 
odsysania dużych ilości ciężkich produktów 
jak piasek, cement, żwir, itp. 
Zespół filtra Ø 780 składa się z 4 wkładów z 
automatycznym czyszczeniem za pomocą 
sprężonego powietrza, zapewniającego pełną 
skuteczność filtracji nawet dla 
najdrobniejszego pyłu.

Three-phase industrial vacuum cleaner 
with great power and remarkable robust-
ness with multi tension motor of 20 kw, ide-
al for heavy duty applications,  able to suck 
large quantities of materials or to manage 
different suction  points simultaneously. 
Equipped with waste container  of 175 lt of 
capacity,  on which it is possible to install 
a bracket for lifting with a forklift or, in 
combination with separators of 400 or 800 
lt, it is the perfect  solution for the suction 
of large quantities of heavy products like 
sand, cement, gravel etc ... 
The fi lter unit Ø 780 is made up of 4 car-
tridges with automatic cleaning by com-
pressed air, that ensures an effi ciency  fi l-
tration also for the fi nest dust.
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ASPIRATORI INDUSTRIALI
VACUUM CLEANERS

IMPIANTI CENTRALIZZATI
CENTRALIZED SYSTEMS

TRASPORTATORI PNEUMATICI
PNEUMATIC CONVEYORS

MODEL
MODELS

A557
A557K

A757
A757K

A1056
A1056K

A1256K A1556 A1856K
A3078C

A3078KC
Moc znamionowa
Motor Power 4 Kw 5,5 Kw 7,5 Kw 8,5 Kw 11 Kw 12,5 Kw 20 Kw

Max podciśnienie
Max vacuum

460 mbar
300 mbar (K)

530 mbar
400 mbar (K)

520 mbar
380 mbar (K) 360 mbar 520 mbar 360 mbar 600 mbar

320 mbar (K)

Podciśnienie pracy
Vacuum

400 mbar
250 mbar (K)

420 mbar
270 mbar (K)

400 mbar
250 mbar (K) 190 mbar 430 mbar 290 mbar 440 mbar

250 mbar (K)

Przepływ powietrza
Air fl ow

220 m3/h
520 m3/h (K)

320 m3/h
550 m3/h (K)

540 m3/h
820 m3/h (K) 1.080 m3/h 540 m3/h 1.080 m3/h 1.100 m3/h

2.350 m3/h (K)

Zbiornik
Container 100 l 100 l 175 l 175 l 175 l 175 l 175 l


