
Odkurzacz  
przemysłowy  
z napędem  
bezpośrednim 
typu R13:
Wysoka  
moc ssania – 
system utylizacji 
Longopac®
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Przewaga mocy  
i techniki

·  Niewielka powierzchnia ustawienia
·  Zintegrowany Longopac System®

·  Szybka wymiana rękawa Longopac® podczas pracy
·  Praca bezpyłowa, ponieważ pył zostaje 

zamknięty bezpośrednio w systemie Longopac®

Odkurzacz przemysłowy z napędem  
bezpośrednim typu R13

Elektryczne oczyszczanie

Silnik z napędem 
bezpośrednim  
(wentylator  
boczno-kanałowy)

Filtr workowy  
klasy pyłu M

Obudowa z  
blachy stalowej

Jednostka obsługi  
sterowania

Filtr usuwania zapylenia 
szczątkowego klasy H

Sterowanie

Zawór powietrza 
bocznego

Rękaw Longopac®

System Longopac®
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Przewaga mocy  
i techniki

Sterowanie z  
różnymi funkcjami

Bezpyłowe  
opróżnianie

Proste otwieranie 
klapy systemu  

Longopac®

Dowolność wyboru  
pozycji przyłącza ssania 
(prawa/lewa strona)

Longopac® usuwanie  
w jedyne 30 sekund

·  Niewielka powierzchnia ustawienia
·  Zintegrowany Longopac System®

·  Szybka wymiana rękawa Longopac® podczas pracy
·  Praca bezpyłowa, ponieważ pył zostaje 

zamknięty bezpośrednio w systemie Longopac®

·  Możliwość pracy w trybie ciągłym 24/7
·  Ze zdolnością ESD (przewodząca powłoka proszkowa)
·  Stworzony z myślą o utylizacji wolnej od kontaminacji
·  Wyjątkowo cicha praca, tylko 64 dB (A)



Dane techniczne

Ruwac
Industriesauger GmbH
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2014/34/EU DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

Odkurzacze przemysłowe są dostępne w wersji zabezpieczonej 
przed wybuchem zgodnie z ATEX 2014/34/UE.

Achtung! Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub. Leerungs- und Wartungs- 
vorgänge, einschließlich Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur von Fachleuten 
durchgeführt werden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das 
vollständige Filtrationssystem betreiben.
Caution! This appliance contains harmful dust. Emptying and maintenance, including 
removal of the dust collection bin, must only be carried out by qualified personnel wearing  
the appropriate personal protective equipment (PPE). Do not operate the appliance without 
the complete filtration system.

R13 S030 BA2
Obudowa Blacha stalowa  

Moc silnika (kW) 3,0

Napięcie (V) 400

Stopień ochrony IP 65

Podciśnienie (ciągłe) (mbar) - 240

Podciśnienie krótkotrwałe (mbar) - 335

Wydajność pneumatyczna (m3/h) (pomiar z wężem dł. 3 m) 355

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) DIN 45635-01-KL3 64

Filtr workowy klasy pyłu M (m2) 1,2

Filtr usuwania zapylenia szczątkowego klasy H (m2) 3,0

Wysokość (mm) 1.950

Szerokość (mm) 500

Długość (mm) 600

Oczyszczanie filtrów Czyszczenie ręczne / elektryczne

Utylizacja System Longopac® / pojemnik do usuwania pyłu

Pojemność (litry) ok. 35

Złącze ssące (mm) 70

https://www.ruwac.de/

