
Průmyslový  
vysavač s přímým 
pohonem,  
typ R13:
Vysoký sací 
výkon– 
Likvidace v 
Longopac®
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Přesvědčivý výkon  
a technika

·  Zabírá malý prostor
·  Integrovaný Longopacsystem®

·  Rychlá výměna vaku Longopac® během provozu
·  Bezprašná práce, protože prach je uzavřen  

přímo v systému Longopac®

Průmyslový vysavač s  
přímým pohonem, typ R13

Elektrické čištění

Motor s přímým pohonem 
(ventilátor s bočním  
vývodem)

Kapsový filtr, třída 
prachu M

Tělo z ocelového plechu

Ovládací jednotka řízení

Filtr zbytkového prachu, 
třída prachu H

Ovládání

Ventil sekundárního 
vzduchu

Hadice Longopac®

Systém Longopac®
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Přesvědčivý výkon  
a technika

Ovládání s  
různými funkcemi

Bezprašné  
vyprázdnění

Snadné otevírání 
klapky k systému  

Longopac®

Možnost volitelného 
umístění přípojky pro 
nasávání (vlevo, vpravo)

Likvidace systému  
Longopac® za pouhých  
30 sekund

·  Zabírá malý prostor
·  Integrovaný Longopacsystem®

·  Rychlá výměna vaku Longopac® během provozu
·  Bezprašná práce, protože prach je uzavřen  

přímo v systému Longopac®

·  Možnost non-stop použití 24/7
·   Provedení s ochranou proti elektrostatickému výboji 

(vodivý práškový nátěr)
·  Vyvinuto pro likvidaci bez kontaminací
·  Extrémně tichý, jen 64 dB (A)



Technické údaje
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2014/34/EU DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

Průmyslové vysavače jsou dostupné také v provedení s  
ochranou proti výbuchu ATEX 2014/34/EU.

Achtung! Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub. Leerungs- und Wartungs- 
vorgänge, einschließlich Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur von Fachleuten 
durchgeführt werden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das 
vollständige Filtrationssystem betreiben.
Caution! This appliance contains harmful dust. Emptying and maintenance, including 
removal of the dust collection bin, must only be carried out by qualified personnel wearing  
the appropriate personal protective equipment (PPE). Do not operate the appliance without 
the complete filtration system.

R13 S030 BA2
Boxy Ocelový plech 

Výkon motoru (kW) 3,0

Napětí (V) 400

Stupeň ochrany IP 65

Podtlak (trvale) (mbar) - 240

Podtlak (krátkodobě) (mbar) - 335

Vzduchový výkon (m3/h) (měřeno s hadicí 3 m) 355

Hladina akustického tlaku (dB(A)) DIN 45635-01-KL3 64

Kapsový filtr, třída prachu M (m2) 1,2

Filtr na zbytkový prach, třída prachu H (m2) 3,0

Výška (mm) 1.950

Šířka (mm) 500

Délka (mm) 600

Čištění filtru Manuální / elektrické čištění

Likvidace Systém Longopac® / likvidační nádoba

Objem (litry) cca 35

Sací přípojka (mm) 70

https://www.ruwac.de/

