ODSESOVALNE KAPE DUSTTOOL
ZA KOTNE BRUSILNIKE

Prah je v gradbeništvu velik problem. Najlažje se ga obvladuje, če ga odstranjujemo neposredno pri izvoru.
V sodelovanju z raziskovalnim inštitutom TNO, je bil narejen velik napredek pri odstranjevanju prahu ob delih
s kotno brusilko. V kombinaciji z industrijskimi sesalniki Pullman Ermator, so bili doseženi najboljši rezultati.

Odsesovalna kapa W125
je bila posebej razvita za gradbeni prah.
Namenjena je za kotne brusilnike z
brusnim diskom 125 in 115 mm.
Uporablja se za odsesovanje pri brušenju
mehkejših materialov kot so
na primer mavec, beton in opeka.
Tudi odsesovalna kapa W230 je
namenjena za enake namene
kot W125. Razlika je le ta, da je
namenjena za kotne brusilnike z brusnimi
diski 180 in 230 mm.
Obe sta namenjeni za priklop na sesalno
cev 50 mm.

Odsesovalna kapa
 Vrtljiv pokrov je v celoti prilagodljiv
delovni površini s ščetkami.
 Optimalno učinkovit pri hitrostih >15m/s
 Prilagodljiva ( vrtljivo / stabilna )
povezava med cevjo in odsesovalno
kapo.

Prednosti odsesovalnih kap:
 Čistejše delovno mesto
majhno ohišje
ne ovira pri delu
 Dobra vidljivost
 Zdravje
 Prihranek časa pri čiščenju
enostavna menjava
 Evropski zakoni in predpisi
rezila
 Kazen / ustavitev del
 Čista okolica
ves prah se
odsesava
 Zmanjšano tveganje za obolenje pljuč
 Delovno mesto je bolj vabljivo za zaposlene
vidi se rez
 Boljši konkurenčni položaj / povečanje prodaje

univerzalno

vrtljivo vpetje sesalne cevi
dober oprijem
natančno vodenje
ščetke se prilagodijo
različnim površinam
se vidi kje rezati

Odlična ocena testa TNO* za odsesovalne kape Dusttool:
 Idealno razmerje pri odsesavanje - pregled pri delu.
 Univerzalna odsesovalna kapa za kotne brusilnike.
 Odstrani 99% prahu s sesalnikom Pullman Ermator S26

*Raziskavo in oceno je naredil TNO
(Nizozemski inštitut za uporabno znanstveno raziskovanje).

Splošno:
- optimalna vidljivost pri delu
- ergonomska oblika
- enostavna menjava brusne plošče
- univerzalne - za različne firme
- za kotne brusilnike 125 -115 mm
- za kotne brusilnike 230 - 180 mm

Cenik odsesovalnih kap
V ceno ni vračunan DDV. Cenik velja od 15.12.2013 do preklica.

IZDELEK:
Odsesovalna kapa W125................................ 63,00 EUR
Za kotne brusilnike do 125 mm

Odsesovalna kapa W230.................................89,18 EUR
Za kotne brusilnike do 230 mm
Dobava ne vsebuje Adapter seta, vključuje pa 3 vijake za montažo.
Pri vseh odsesovalnih kapah je priloženo tudi varovalno lepilo vijakov.

Adapterj seti za različne kotne brusilke
Adapter set KG-125 ( KGS modeli).........................8 EUR
Adapter set DW-125 ( DEWALT modeli)..................8 EUR
Adapter set BO-125 ( Bosch modeli)......................8 EUR
Adapter set MA-125 ( Makita modeli)......................8 EUR
Adapter set MA-125M ( Makita modeli)...................8 EUR
Adapter set ME-125 ( Metabo modeli).....................8 EUR

Adapter set DW-230 ( DEWALT modeli)............9,50 EUR
Adapter set BO-230 ( Bosch modeli)................9,50 EUR
Adapter set MA-230 ( Makita modeli)................9,50 EUR
Adapter set ME-230 ( Metabo modeli)...............9,50 EUR

Uvoznik in distributer za Slovenijo:
Müller, Radenci d.o.o.
Kapelska cesta 35, 9252 Radenci
Tel.: +386 (0)2 565 16 70,
Fax.: +386 (0)2 565 16 76
Mob.: +386 (0)41 66 12 72
e-mail: info@f-muller.si
www.f-muller.si

