
DC 3800 TwinTurbo

3-fazowa niezawodność w kompaktowych wymiarach
DC 3800C TwinTurbo jest przenośnym odkurzaczem o bardzo dużej 
mocy odpowiednim do zbierania pyłów o dużej objętości. Jest 
zasadniczo przeznaczony do pracy z długimi wężami (aż do 20m) oraz 
ciężkiego szlifowania posadzek betonowych. Efektywność separatora 
pozwala na oddzielenie aż do 80-90% pyłu, pozostały pył jest 
separowany w module filtracyjnym.

Dustcontrol – więcej niż  40 lat doświadczeń zawartych w przyjaznym 
dla środowiska, mocnym, wydajnym i łatwym do użycia urządzeniu. 

Odkurzacze Dustcontrol są produkowane w  rozumieniu dbałości o 
środowisko  od  procesu projektowania, produkcji aż do jego 
użytkowania. Nowoczesne silniki ECO charakteryzują się dużą mocą 
przy niższym zużyciu energii.

Unowocześnione procesy produkcyjne, między innymi wykonywanie 
powłok lakierniczych są również przyjazne dla środowiska.
W odkurzaczach Dustcontrol zastosowano zmodernizowane worki 
na pył, biodegradowalne oraz pozwalające na bezpyłowe usunięcie 
pyłu z odkurzacza. Wszystkie odkurzacze Dustcontrol zasilane 
napięciem trójfazowym, wyposażone są w filtr wstępny oraz filtr 
HEPA (H13).

Oczyszczanie filtra wstępnego jest realizowane poprzez rewersyjny 
strumień powietrza, który jest bardzo efektywny. Oczyszczanie 
wkładu filtracyjnego nie wymaga wyjmowania wkładu z odkurzacza. 
Wymiana wkładu na nowy jest łatwa i bezpyłowa. 

Odkurzacze trójfazowe Dustcontrol są używane do ciężkich 
materiałów gdzie wymagana jest większa siła ssąca. Podciśnienie w 
urządzeniu jest wytwarzane przez turbo dmuchawę z napędem 
bezpośrednim wyposażoną w silnik trójfazowy. Niezawodna turbo 
pompa Dustcontrol ma minimalne wymagania serwisowe a przy tym 
długi okres żywotności. Charakterystyka wydajności turbo pompy 
jest odpowiednia dla ciężkiego odkurzania i transportu materiału. 
Turbo pompa wytwarza większe podciśnienia niż jest wymagane.

ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE
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Trójfazowe odkurzacze serii  DC

DC 3800c Turbo  

profesjonalny odkurzacz do pracy ciągłej
DC 3800c jest średniej wielkości odkurzaczem wyposażonym w 
wysoki cyklon i silnik trójfazowy. Odkurzacz świetnie się sprawdza 
w pracy z długimi wężami (aż do 20m) i przy ciężkim odkurzaniu 
(wyposażony w zestaw 38mm 1,5”) oraz w wychwytywaniu 
zanieczyszczeń ze średniej mocy narzędzi takich jak szlifierki, młoty 
i piły. Dzięki zastosowaniu długiego cyklonu, dużego filtra i mocnego 
zespołu wentylatorowego może on transportować duże ilości 
zanieczyszczeń. Dedykowany do wychwytywania zanieczyszczeń z 
osłon tarcz szlifierskich lub diamentowych o średnicy, aż do 225mm 
oraz ssaw gumowych - młoto-wiertarek, młotów do skuwania 
podłączonych wężem 50mm.



Wszystkie odkurzacze serii DC 5900 to niezawodne urządzenia 
posiadające dmuchawy o wysokiej mocy.  Wzmocniona konstrukcja 
tej serii odkurzaczy czyni je znacznie wytrzymalszymi na ciężkie 
warunki co jest ważne przy pracach w budownictwie, gdzie się 
doskonale sprawdzają. 

Dzięki zastosowaniu turbo dmuchaw z silnikami trójfazowymi 
odkurzacze DC 5900 przeznaczone do pracy ciągłej, transportu 
ciężkich materiałów, wychwytywania zanieczyszczeń od narzędzi 
lub odkurzania przemysłowego. DC 5800/5900 oferuje wystarczający 
przepływ dla pracy w kilku punktach jednocześnie i może być 
używany jako stacjonarny filtr dla instalacji centralnych z instalacją 
z rurociągami  stalowymi. Dedykowany do wychwytywania 
zanieczyszczeń z osłon tarcz szlifierskich lub diamentowych 
o średnicy aż do 750mm.

DC 5900a/c 4kW

DC 5900 7,5kW

DC 5900 a/c 9,2kW

DC 5900PTFE

Podstawowy odkurzacz DC 5900c 4kW może być stosowany do 
wychwytywania zanieczyszczeń z dużych, ręcznych narzędzi oraz 
do ciężkiego odkurzania w budownictwie. Odkurzacz jest 
odpowiedni do pracy z dwoma małymi narzędziami lub jednym 
dużym takim jak szlifierka do posadzek betonowych z tarczą 
diamentową aż do 750mm.

Zasilany poprzez falownik

Wytwarza bardzo wysoki strumień powietrza optymalny dla 
jednoczesnej pracy kilku punktów. Jest przeznaczony do pracy 
jako jednostka podciśnieniowa w instalacjach centralnych z 
wężem lub rurami stalowymi. Maksymalną efektywność pracy 
utrzymuje aż do czterech punktów odciągowych.

Doskonały dla szlifierek do posadzek betonowych.
Odkurzacz DC 5900 PTFE powstał w wyniku współpracy w zakresie 
wspólnych badań z producentami maszyn do szlifowania 
posadzek betonowych. Jest szczególnie dedykowany do odbioru 
dużych objętości pyłu wytwarzanego podczas szlifowania 
posadzek betonowych. Odkurzacz jest wyposażony we wkład 
filtracyjny o dużej powierzchni pokrytej membraną PTFE dla 
uzyskania maksymalnego przepływu. Membrana PTFE redukuje 
tendencję do przylegania drobnego pyłu do powierzchni filtra. 
W rezultacie uzyskujemy ciągłość pracy i wysoką efektywność 
pracy szlifierek do posadzek betonowych. Szlifierki do posadzek 
betonowych są jedną z aplikacji, które mogą być obsługiwane 
przez ten odkurzacz w budownictwie. Oznacza to, iż jeżeli tak 
wysokie wymagania są wykonywane przez filtr, to może być on 
używany również do zbierania innych pyłów.

DC 5900a/c PTFE oferuje optymalne parametry dla szlifierek do 
betonu o średnicy do 1000mm. DC 5900a jest wyposażony w 
zbiornik stalowy o pojemności 75l natomiast DC 5900c posiada 
worek plastikowy. Przy współpracy ze szlifierkami do posadzek 
betonowych Dustcontrol mocno rekomenduje zastosowanie 
preseparatora co zwiększa skuteczność pracy urządzenia. 
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DC 5900 - odkurzacze wysokiej mocy
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