
’KÄNN KRAFTEN’



DC Tromb 400

DC Tromb 400 är vår kraftfullaste enfas stoftavskiljare. Den är konstruerad för att möta dagens arbetsmiljökrav och bearbetnings-
maskiner som har blivit effektivare och därför producerar mer damm än tidigare. Luftfl ödet är som mest hela 400 m3/h och har t ex 
kapacitet för golvslipsmaskiner 500 mm och stora elkapmaskiner. 

DC Tromb 400 är inte bara kompakt, kraftfull, tålig och effektiv, utan även mångsidig. Den är enkel att transportera på byggarbets-
platser, förfl ytta i trappor och lyfta in i trånga utrymmen. Hjulen är punkteringsfria och ger inga märken på golven. Framhjulen är 
låsbara för att kunna arbeta på ojämnt underlag. Anslut stoftavskiljaren till handverktyg som t.ex. kap-, bilningsmaskiner och sågar, 
eller använd den för byggstädning. DC Tromb 400 är anpassad för alla typer av fi ndamm såsom gips, asbest, trä, betong (kvarts) 
och spackeldamm . 

Maskinen är som standard utrustad med ett fi nfi lter (sköljbart polyester) och ett H13-fi lter som klarar kraven för asbestsanering. 
En fi ltervakt visar användaren när det är dags att rensa fi ltret. Filterrensning kan ske automatiskt under drift, alternativt efter slutfört 
arbete.

Känn kraften

Art nr 162000 DC Tromb 400a 240V/50 Hz Art nr 161530 DC Tromb 400L 240V/50 HzArt nr 162000 DC Tromb 400a 240V/50 Hz



Anslutningshylsa (2129) 
Anslutningsmuff (2008)
Sugslang 5 m Ø50 mm (2401)
Golvmunstycke (7238)
Sugrör Ø50 (7265)
Finfi lter, polyester (44017)
Mikrofi lter (44016)
Utmatning: 
a-modell (Behållare 40 L 40070) 
c-modell (Plastsäck 10 st 43619) 
L-modell (longopac 20 m  432177)

Teknisk data

Levereras med (Art nr)

139x56x70

a/ 50 kg
c/ 46 kg
L/ 48 kg

Ø 76 mm

393 m3/h

420 m3/h

25 kPa

3000 W

70 dB(A)

HxBxD (cm)

Vikt

Inlopp

Flöde öppet inlopp

Max Q

Undertryck max

Effektuttag

Ljudnivå

Art nr 161500 DC Tromb 400c 240V/50 Hz
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DC F 3900 är en robust föravskiljare 
som har konstruerats för att ta hand 
om stora mängder damm. 
Den avskiljer 90% av dammet vilket 
avlastar din stoftavskiljare avsevärt 
och behållaren/säcken behöver inte 
tömmas lika ofta. 

DC AirCube 1200 är en högeffektiv 
luftrenare, som klarar av att rena 
luften i stora rum, upp till 1 060 
m3/h. Fläkten är dessutom steglöst 
reglerbar för att spara energi. 
Luftrenaren är utrustad med HEPA 
H13-fi lter som fångar upp de minsta 
partiklarna, samt en indikatorlampa 
för fi lterbyten.

FÖR PERFEKTA RESULTAT


