DC 2900
Kraftfull, lätthanterlig
och effektiv stoftavskiljare

DC 2900L
DC 2900 är vår mest populära stoftavskiljare.
Den passar för dammsugning och punktutsug
för elektriska handverktyg (med upp till 5”-sug
kåpor) samt små bordssågar. DC 2900 har
ett kraftigt chassi av stål med stora hjul och är
lätt och portabel. Nu lanserar vi DC 2900 med
longopac utmatning, en flexibel säcklösning
där stoftet samlas upp i ett slutet system.
Vid beställning av longopac kan man beställa
antingen longopac mini 12m (6 rullar á 12m,
art nr 44763) eller longopac mini 23m
(4 rullar á 23m, art nr 432177).

Art nr DC 2900L
122000 	 230V
122100 	 230V Auto start

Levereras med (Art nr)
Sugslang Ø38 5 m (2012)
Anslutningshylsa (2114)
Anslutningsmuff (2108)
Golvmunstycke B 370/38 (7235)
Sugrör Ø38 (7257)
Longopac mini 12 (44763)
Finfilter cellulosa (42029)
HEPA H13 filter (42027)

Tillbehör (Art nr)
Longopac mini 12 (6 rullar, á 12 m) (44763)
Longopac mini 23 (4 rullar, á 23 m) (432177)

Teknisk data
HxBxD [mm]

1110x440x550

Vikt [kg]

19

Slanglängd Ø38 mm [m]

5

Uppsamling [m]

12

Flöde max,öppet inlopp [m /h]

190

Flöde max, fläkt [m3/h]

205

Undertryck [kPa]

24

Effektuttag [W]

1285

Ljudnivå [dB(A)]

68

3

1-fas

DC 2900c

Levereras med (Art nr)

DC 2900c är vår mest populära
stoftavskiljare. Den är lämplig för
dammsugning och utsugning från
handhållna elverktyg (med sugkåpor upp till Ø 125 mm) och mindre
bordssågar. DC 2900c har ett
robust stålchassi med stora hjul
men är ändå lätt och portabel.

Art nr DC 2900c

Sugslang (Ø38 mm) 5 m(2111)
Anslutningshylsa (2115)
Anslutningsmuff (2108)
Golvmunstycke (B370) (7235)
Sugrör stål (Ø38 mm) (7257)
Plastsäck (42702)
Finfilter cellulosa (42029)
HEPA H13 filter(42027)

Teknisk data

120000 230 V
120100 230 V Autostart*
*) DC 2900 Autostart. Anslut det handhållna elverktyget till strömuttaget på enheten. Ställ in omkopplaren
på AUTO-läge. Stoftavskiljaren kommer att starta
automatiskt när handverktyget startas.

1-fas

HxBxD [mm]

1110x440x550

Vikt [kg]

16

Slanglängd Ø38 mm [m]

5

Uppsamling [l]

20

Flöde max, öppet inlopp [m3/h]

190

Flöde max, fläkt [m /h]

205

Undertryck, max [kPa]

24

Effektuttag [W]

1285

Ljudnivå [dB(A)]

68

3

DC 2900a
DC 2900a är lämplig för dammsugning
och utsugning från handhållna elverktyg (med sugkåpor upp till Ø 125 mm)
och mindre bordssågar. DC 2900a har
ett robust stålchassi med stora hjul
men är ändå lätt och portabel. Uppsamlingen sker i en behållare vilket
gör DC 2900a idealisk att använda till
vassa material som tex metallspån.

Art nr

*) DC 2900 Autostart. Anslut det handhållna elverktyget till strömuttaget på enheten. Ställ in omkopplaren
på AUTO-läge. Stoftavskiljaren kommer att starta
automatiskt när handverktyget startas.

H

Sugslang antistatisk (Ø38 mm) 5 m (2012)
Golvmunstycke (B370) (7235)
Sugrör stål (Ø38 mm) (7257)
Finfilter polyester (42028)
HEPA H13 filter (42027)

Teknisk data

DC 2900a

121000 230 V
121100 230 V Autostart*

1-fas

Levereras med (Art nr)

ACHTUNG: Dieses Gerät enthält
VARNING: Denna utrustning
WARNING: This machine contains
innehåller hälsofarligt damm.
dust hazardous to health. Emptying gesundheitsschädlichen Staub.
Leerungs- und Wartungsvorgänge,
Tömning och service, inklusive
and maintenance operations,
einschließlich der Beseitigung der
filterbyte, får endast utföras av
including removal of the dust
Staubsammelbehälter, dürfen nur von en fackman med lämplig
collection means, must only be
carried out by authorised personnel Fachleuten durchgeführt werden, die personlig skyddsutrustning.
Får ej användas utan komplett
wearing suitable personal protection. entsprechende Schutzausrüstung
tragen. Nicht ohne das vollständige
filtersystem.
Do not operate without the full
Filtrationssystem betreiben.
filtration system fitted.

H

HxBxD [mm]

1110x440x550

Vikt [kg]

19

Slanglängd Ø38 mm [m]

5

Uppsamling [l]

40

Flöde max, öppet inlopp [m3/h]

190

Flöde max, fläkt [m3/h]

205

Undertryck, max [kPa]

24

Effektförbrukning [W]

1285

Ljudnivå [dB(A)]

68

QR-koder

QR-kod DC 1800 & DC 2900
För att du ska kunna scanna koderna måste du ladda
ner en app som läser QR-koder. Dessa finns kostnadsfritt att hämta på App Store, Play Butik eller liknande.

En QR-kod scannas av med en smartphone och fungerar likt en
snabblänk som lotsar dig direkt till relevant information. Vi vill att
det ska vara enkel att hitta information om produkten, hur man
byter filter, filterrensar och tex byter påse. Med vår QR-kod kan
du enkelt hitta instruktionsvideos och även välja det språk som
passar dig bäst; engelska, svenska, tyska eller finska.

45 års erfarenhet i en och samma maskin
Sedan 1972 har vi på Dustcontrol lärt oss allt som finns att veta om damm och
vad vi kan göra för att du ska slippa få ner det i dina lungor. All den kunskapen
har vi lyckats paketera i vår mobila stoftavskiljare DC 2900. Trots det är den
lätthanterlig och har oöverträffad sugkraft i förhållande till sin vikt. Allt för att
ditt jobb ska bli så enkelt – och så dammfritt – som möjligt.
Tillbehör för alla jobb

Många arbetsområden

På Dustcontrol erbjuder vi inte bara
marknadens mest effektiva maskiner.
Vi har också det i särklass bredaste
utbudet av tillbehör. Oavsett vad du
arbetar med – hur specialiserat det
än är – ser vi till att du har precis de
tillbehör du behöver för att ditt jobb ska
bli så effektivt och smidigt som möjligt.
Och har vi inte det du behöver i lager
så ser vi till att ta fram det. Fler tillbehör
hittar du på www.dustcontrol.se.

DC 2900 passar alla olika arbets
områden där man ställer höga krav på
dammfrihet, oavsett om det handlar om
grovstädning av byggarbetsplatser eller
punktsug för större elektriska hand
verktyg eller mindre bordssågar.

Ladda ned vår Byggkatalog på www.dustcontrol.se

Autostart
Väljer du autostart kan du koppla
handverktyget direkt till eluttaget på
maskinens överdel, så att damm
sugaren bara går när handverktyget
är igång. Stoftavskiljaren kommer att
starta automatiskt när du startar hand
verktyget.
Art nr 9178

