
Industriële vacuümunit voor droge stoffen. 2 krachtige motoren en 

groot filtersysteem geschikt voor industriële toepassingen

MISTRAL 202 DS 
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De Mistral 202 is een krachtige, compacte en industriële vacuümunit die 

geschikt is voor dagelijks gebruik waarbij droge- en fijne stoffen gezogen

dienen te worden, zelfs gezondheidsgevaarlijke stoffen.

Twee krachtige by-pass motoren en een polyester patroon filtersysteem

(30.000 cm2) zorgen voor een constant vermogen en goede filtratie

eigenschappen. Het filtersysteem kan middels een zogenaamde

filterschudder (mechanisch) effectief worden gereinigd waardoor de 

zuigkracht behouden blijft.

De opvangcapacteit bedraagt 20 liter en wordt verzameld in een stalen

container die op vier zwenkwielen is gemonteerd. Indien wenselijk (niet

noodzakelijk) kan deze worden voorzien van wegwerpzakken. De container 

kan door een handig en ergonomisch hefsysteem eenvoudig worden aan-

of afgekoppeld van de vacuümunit. Ook is het mogelijk de stalen container 

te vervangen door een longopac vulsysteem. Lees verder voor meer

informatie over dit optioneel verkrijgbare vulsysteem.
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Mistral 202 DS 230 Volt



Belangrijkste kenmerken

� 2 motoren voor veel zuigkracht

� 100% staalconstructie

� Polyester filtersysteem 30.000 cm2 klasse M

� Opvangcapaciteit 20 liter

� Compact en licht van gewicht

� Leverbaar met HEPA H14 filter 99,997% D.O.P



Kwaliteit in elk detail

Stalen motorkop met kabel 
oprolsysteem

Handig container hefsysteem



Kwaliteit in elk detail

Klasse M & H (HEPA) filters Aluminium inlaat



Mistral 202 Longopac

Longopac vulzak 20 meter lang Robuust en industrieel frame



Toepassingen



Technische specificaties

� Spanning: 230 Volt / 50 Hz.

� Vermogen:   2,3 kW

� Aantal motoren: 2

� Type motoren: By-pass Lamb Electric (zelfkoelend)

� Onderdruk max: 2.500 mm.H2O

� Luchtdebiet max: 360 m3/uur

� Type hoofdfilter: Patroonfilter

� Filterefficiëntie: M (1)

� Filterschudder: Ja, handmatig/mechanisch

� Veiligheidsfilter: Optioneel HEPA H14

� Geluiddebiet: 74 dB (A)

� Opslagcapaciteit: 20 liter

� Gewicht: 28 Kg.
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Contact ons!
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Atimo Nederland B.V.

Postbus 9311

1800 GH  ALKMAAR

T: +31 (0)72 562 80 88

F: +31 (0)72 562 53 93

www.atimo-nederland.nl

Info@atimo-nederland.nl


