
ScanDust 9000 World -sarjan imuri on suurin ja tehokkain teollisuu-
spölynimurimme. Siinä on tavallista parempi suodatinkapasiteetti ja 
sisäänrakennetut esierottimet. Ainutlaatuiset, patentoidut esierottimet 
erottelevat pölyn kahteen vaiheeseen, ja esierottelu tapahtuu jopa 
90-prosenttisesti. Näin ollen suodattimia ei tarvitse puhdistaa niin 
usein kuin muissa imureissa, minkä ansiosta suodatin kestää tavallis-
ta pidempään ja huoltokatkoja on vähemmän verrattuna perinteisiin 
teollisuuspölynimureihin. Koska esierotin on koneessa sisäänraken-
nettuna, se on työskentelypaikalla aina valmiina, eikä käsiteltävänä tai 
kuljetettavana ole ylimääräisiä varusteita.

ScanDust 9000 World -sarjan suodatinpinta-ala on 4,2 m2, ja se koostuu 
32 Teflon-pinnoitetusta sukkasuodattimesta ja 2 Hepa 14 -suodattimesta. 
Hepa 14 -suodattimen suodatustehokkuus on äärimmäisen hyvä, 99,995 
%. Suodatin suodattaa myös kaikkein pienimmät ja haitallisimmat hiuk-
kaset voimakkaasta ilmavirtauksesta huolimatta.

ScanDust 9000 World -sarjan pölynimurin sähköinen versiossa on 
taajuuden säädön ohjaus, minkä ansiosta teho ja nopeus voidaan säätää 
käyttökohteen mukaan. Tämän sekä suuren suodatinkapasiteetin ja 
voimakkaan ilmavirtauksen yhdistelmä mahdollistaa useiden koneiden 
liittämisen samaan pölynimuriin.

Kaikkien World-sarjan koneiden tapaan tässäkin pölynimurissa 
painopiste on ollut muotoilussa, ergonomiassa ja huollon helppoudessa. 
ScanDust 9000 World -sarjassa on korkeussäädettävä pyörre-erotin kul-
jetuksen helpottamiseksi. Lisäksi siinä on vankat takapyörät ja 200 mm:n 
kääntyvät pyörät, jotka helpottavat imurin käsittelyä työskentelypaikalla.

World-sarjan muotoilun ansiosta imurin huolto on helppoa, sillä kaikkiin 
osiin pääsee vaivatta käsiksi eikä konetta tarvitse purkaa huoltoa varten.

Imurissa on suodattimien puhdistuksesta varoittava suodatinsuojus ja 
Jet-Pulse-puhdistusjärjestelmä, joka liikuttaa suodattimia sykäyksitt-
äin, jolloin ne pysyvät puhtaina ilman, että käyttäjä joutuu kosketuksiin 
haitallisen pölyn kanssa. SD9000:een sisältyy hyväksi havaittu Longo-
pac-pussijärjestelmä, jonka ansiosta pölypussin vaihtaminen käy helpos-
ti eikä pöly leviä ympäristöön.

Scanmaskin pyrkii tuotteissaan ja toimissaan aina edistämään kestävää 
kehitystä ja huomioimaan ympäristönäkökohdat entistä paremmin. 
ScanDust 9000 World -sarja ei tee poikkeusta teräsrakenteen ja 95 %:n 
kierrätettävyyden osalta.
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MAKSIMI-ILMAVIRTAUS
782 m3/h / 460 CFM

MAKSIMI-IMU 
225 mbar / 90 in 

SUODATTIMEN
Hepa 14

SUURIN JA TEHOKKAIN TEOLLISUUSPÖLYNIMURIMME



TEKNISET TIEDOT

Hepa 14 suodattimen 99.995 % 
suodatustehokkuus

Puhelin: +358 10 292 4700 
Sähköposti: info@scanmaskin.fi 
Nettisivu: www.scanmaskin.fi

Jännite: 400-480 V 3~

Moottorin teho: 7,5 kW / 10 hp

Virta: 16 Amp

Maksimi-ilmavirtaus: 782 m3/h / 460 CFM

Maksimi-imu: 225 mbar / 90 in 

Letku: 10m x Ø76mm och 10m x Ø50mm 
/ 33ft x 3” och 33ft x 2”  

Tuloliitin: Ø3” Camlock / Ø76 mm 

Ensisijainen suodatin: 32 teflon polyester sockfilter, 4.2 
m2 FT 99.5%

Mikrosuodatin: Hepa 14, 2 x 3.9 m2 99.995%

Äänitaso: 85 dB(A)

Mitat: 1500 x 750 x 1990 mm / 59” x 29” 
x 74”

Korkeudensäätö: 1990/1880/1590 mm / 74”/ 70”/62” 

Paino: 340 kg / 750 Ibs

Taajuus: 50 Hz/ 60 Hz

Suodattimen puhdis-
tus: Semi-automatic Jetpuls

Engine: Kawasaki FX603

Moottorin teho: 18 HP

Kaasupullo: 9 kg / 20 lbs

Äänitaso: 80-100 dB(A)

Paino: 368 kg / 811 Ibs

788501 SÄHKÖINEN VERSIOSSA

788500 PROPAANIVERSIO

Korkeussäädettävä pyörre-ero-
tin kuljetuksen helpottamiseksi

Sisäänrakennetut  
esierottimet, 90 % esierot-

telu tapahtuu

200 mm:n kääntyvät 
pyörät 


