
MUNKA- ÉS  
KÖRNYEZETVÉDELEM Érvényes: Amíg a készlet tart!

   Több modulos emulzióköd-leválasztók Ultra-Cleaner
 

 

  

• mechanikus, szabadalmazott X-Cyclone® agglomerátor rendszerrel
• Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére 

vonatkozókövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
köszönhetően a hagyományos levegőtisztítókkal szemben több ezer eurónyi 
energiaköltség takarítható meg.

• Nem eldobandó szűrővel működik, nincsenek járulékos költségek!
• olajok, emulziók és egyéb folyadékok, szilárd részecskék hatékony leválasztása
• teljes egység átszellőztetőként, beépített ventilátorral
• stabil és nem vetemedő készülékház porszórt nemesacélból (RAL 7035 – világosszürke), belül sima
• kialakítás, kezelőnyílással
• padlórész olaj- és vízzáró gyűjtőkádként kialakítva
• A gyűjtőtartályokat a leeresztőcsappal le kell ereszteni, opcionálisan szifon segítségével
• Az Ultra Cleaner rendszer a különböző be- és rászerelési lehetőségeknek köszönhetően képes egy
• készülékkel megoldani a különböző megmunkálási folyamatokhoz és különböző hűtő-/

kenőanyagokhoz,
• illetve olajokhoz kapcsolódó elszívási feladatokat.
• a vonatkozó EK-irányelvekkel összhangban kifejlesztve, megtervezve és gyártva
• Az Ultra-Cleaner termékek a DIN EN 16282 szerinti tűzvédelemnek megfelelően be vannak 

vizsgálva
• A leválasztási arányokat a Frauenhofi Toxikológiai és Aeroszolkutató Intézet vizsgálta be és 

erősítette meg
• a megengedett környezeti hőmérséklet minden modell esetében: 0–50 °C
• Szállítási terjedelem: Ultra Cleaner frekvenciaátalakítóval és motorburkolattal, agglomerátor- 

és X-Cyclone® szűrőbetéttel
• Árképzés: az ár a szállítási költséget nem tartalmazza, 

érdeklődjön elérhetőségeinken
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V

jobbos 
 Cikkszám      €

balos 
 Cikkszám      €

UCS-Mini 0 500 360 x 355 x 565 150 20 50 0,157 1,1 230 909020 0001 2.169,— 1.409,— 909025 0001 2.169,— 1.409,—

UC1SD 200 1000 865 x 360 x 640 200 44 67 0,5 1,3 400 909020 0010 3.489,— 2.267,— 909025 0010 3.489,— 2.267,—

UC2SD 400 2000 900 x 440 x 720 200 62 69 0,88 2,3 400 909020 0020 4.869,— 3.164,— 909025 0020 4.869,— 3.164,—

UC3SD 600 3000 945 x 520 x 800 300 93 69 1,17 2,6 400 909020 0030 6.969,— 4.529,— 909025 0030 6.969,— 4.529,—

2019-es modell
• fokozatmentes szabályozó kapcsolóval a szívóteljesítmény beállításához
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Schwebstofffilteraufsatz
inklusive Kassette

UC2-SDIII mit Schwebstofffilteraufsatz, Montage auf der Maschine UC2-SDIII mit Schwebstofffilteraufsatz, seitliche Absaugung UC2-SDIII Wandmontage, rückwärtige AbsaugungUC2-SDIII részecskeszűrő  betéttel, felszerelés közvetlenül a gépre UC2-SDIII részecskeszűrő  betéttel, oldalsó felszereléssel

Szállítási és fizetési információk

Az árváltozás jogát fenntartjuk. 
Az árak nettó eurós árak. Amennyiben Forintos számlát kér, a megrendelt termékek árát az áru beérkezése napján az aktuális MNB deviza árfolyamon tudjuk 
átszámítani forintra. Nettó 30.000 Ft / 100 € alatti rendelés esetében egyszeri, nettó 2700 Ft / 9 €-os szállítási költséget számítunk fel, nettó 30.000 HUF / 
100 € felett a szállítás ingyenes. 

A kiadványainkban szereplő képek illusztrációk, így előfordulhat, hogy eltérhetnek az eredeti árutól.
A feltüntetett műszaki paraméterek módosulhatnak a termék továbbfejlesztés, termék változás és típusváltás miatt.

Cím: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.
Telefon: + 36 96 417 494
E-mail: info@rothermetal.hu 
Web: http://rothermetal.com


