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CİFT KOLLU MOBİL DUMAN EMİS ÜNİTESİ

350

TA N I T I M
Avevo™ MSU 350: Profesyonel kullanım için tasarlanmış çift kollu mobil, kaynak
dumanı emiş ünitesidir. Temizlenebilir kartuş filtreye sahip olan ünite de çalışma saati
sayacı, filtre doluluk göstergesi, arıza uyarısı, özel toz toplama kısmına sahiptir.

I n t ro d u c t i o n
Avevo™ MSU 350: It is a mobile, welding fume extraction unit with double arms designed

for professional use. The unit, which has a cleanable cartridge filter, also has a working hour
counter, filter fullness indicator, malfunction warning, and a special dust collection section.

S E Ç E N E K LE R • O P T I O N S

Mobil /
Mobile

Döner filtre temizleme ekipmanı / Rotating filter cartridge equipment

Manuel standart filtre temizleme /
Manual standard filter cleaning

6 metre esnek hortum ve mıknatıslı emiş davlumbazı / 6 meters flex hose and
extractionhood with magnetic clamp

CE

Farklı şebeke voltajları için üretim / Production for different mains voltages
Toz emişi için özel filtreler / Special filters for dust extraction
OEM üretim / OEM production
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Motor Gücü / Motor Power

2,2 kW - 3000 rpm

Şebeke / Mains supply

380 V / 50Hz

Maksimum debi / Maximum air flow

3500 m3/h

Emiş ağızında debi / Air flow at extraction point

1270 m3/h (Ortalama / Average)

Kartuş filtre yüzeyi / Area of filter cartridges

2 x 14,5 m2

Filtre temizleme / Filter clean

Manuel (Makine üzerinde tabanca ile / On the machine by air gun)

Standart kol uzunluğu / Standard arm lenght

2 x 3 metre / 2 x 3 meter

Kol tipi / Arm type

Dıştan mekanizmalı / Outer mechanism

Gövde / Body

Galvaniz çelik / Galvanised steel DX51D+Z100-EN 10346

Fan / Fan

Alüminyum, kaynaksız / Aluminium, w/o weld

Gürültü seviyesi / Sound pressure

72 dbA

Ses yalıtımı / Sound insulation

Akustik sünger / Acoustic sponge

Ölçüler (U-G-Y) / Dimensions (L-W-H)

700 mm - 780 mm - 1340 mm

Ağırlık / Weight

137 kg

Test sertifikasyonu / Test certification

TUV Austria
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DOUBLE ARM MOBILE FUME EXTRACTION UNIT

Kullanım Alanları / Ideal for
Kaynak / Welding
Taşlama / Grinding

Öze l l İ k le r İ

Termal Kesim / Thermal Cutting

Avevo™ MSU 350: Makine üzerinde takılı iken temizlenebilen kartuş filtreler ile
donatılmıştır. Filtre doluluk uyarısı alındığında, basınçlı hava ile kolaylıkla temizlenebilir.
Opsiyonel olarak otomatik temizleme sistemi de sunulmaktadır.

OTOMATİK FİLTRE TEMİZLEME (opsiyonel): Avevo™ MSU 350, isteğe bağlı olarak otomatik filtre temizleme ekipmanı ile sevk edilebilir.
KOLAY KULLANIM: Avevo™ MSU 350 ile birlikte sevk edilen içten veya dıştan mekanizmalı emiş kolları kolay ve pratik kullanım imkânı
sunar. Makine tak ve kullan prensibi ile tasarlanmıştır.
YÜKSEK EMİŞ PERFORMANSI: Avevo™ MSU 350, bir çok rakip ürüne göre çok daha yüksek emiş performansını garanti eder.
PATENTLİ TOZ TOPLAMA SİSTEMİ: Patentli toz toplama sistemi, filtre ömrünü ortalama %30 oranında uzatırken, kolay ve güvenli toz tahliyesi
imkânı sunar.
ÇAPAK ÖNLEYİCİ PLAKA: Filtre
üzerinde konumlandırılan çarpma
plakası sayesinde, filtre yanma riski
en aza indirilirken, kaba partiküller
ayrıştırılarak filtrenin ömrü
uzatılmaktadır.
KOLAY KONTROL PANELİ: Kolay
kullanım sunan kontrol panelinde
çalışma saati sayacı, filtre doluluk
göstergesi (sesli ve görsel), arıza
uyarı lambası ve aç/kapa düğmesi
yer almaktadır.

F e at u re s
Avevo™ MSU 350: Equipped

with cartridge filters that can
be cleaned while mounted on
the machine. When the filter full
warning is received, it can be easily
cleaned with compressed air.
An optional automatic cleaning
system is also available.
AUTOMATIC FILTER CLEANING
(optional): Avevo™ MSU
350 can optionally be shipped
with automatic filter cleaning
equipment.
EASY TO USE: Extraction arms with internal or external mechanism, shipped with
Avevo™ MSU 350, offer easy and practical use. The machine is designed with the principle
of plug and play.
HIGH SUCTION PERFORMANCE: Avevo™ MSU 350 guarantees much higher extraction
performance than many competing products.
PATENTED DUST COLLECTION SYSTEM: While the patented dust collection system extends the
filter life by 30% on average, it provides easy and safe dust evacuation.
ANTI-BURRING PLATE: Thanks to the impact plate positioned on the filter, the risk of filter
burnout is minimized, while the coarse particles are separated and the life of the filter is
extended.
EASY CONTROL PANEL: Operating hour counter, filter fullness indicator (audible and visual),
malfunction warning lamp and on/off button are located on the easy-to-use control panel.
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