
ScanDust 9000 World Series är vår största och mest effektiva 
industridammsugare i och med dess filterkapacitet och inbygg-
da föravskiljare. Den unika och patenterade föravskiljaren se-
parerar dammet i två steg och ger upp till 90% i föravskiljning. 
Detta medför att man inte behöver rensa filtren lika ofta vilket 
ger en längre och mer störningsfri driftstid i jämförelse med 
traditionella industridammsugare. Eftersom föravskiljaren sit-
ter inbyggd i maskinen finns den alltid med på arbetsplatsen, 
det vill säga ingen extra utrustning som behöver hanteras eller 
transporteras. 

Filterarean på ScanDust 9000 World Series är hela 4,2 m2 och består 
av 32 teflonbelagda sockfilter och 2 st Hepa 14 filter. Hepa 14 ger en 
extremt hög filtrering på 99,995% och tar hand om de allra minsta och 
farligaste partiklarna trots ett mycket högt luftflöde.

Den eldrivna versionen av ScanDust 9000 World Series är utrustad med 
frekvensstyrning vilket gör att man har möjlighet att ställa effekten och 
hastigheten beroende på användningsområde. Kombinationen av detta 
tillsammans med hög filterkapacitet och högt luftflöde gör att man kan 
koppla fler maskiner till samma dammsugare. 

Som hos alla maskiner i World Series sortimentet har extra kraft lagts 
på design, ergonomi och servicevänlighet. ScanDust 9000 World Series 
har en höj- och sänkbar cyklon för bättre transportmöjligheter och är 
även utrustad med gedigna bakhjul samt 200 mm stora svirvelhjul fram 
för en enkel hantering på arbetsplatsen. Den genomtänkta konstruk-
tionen gör servicen enkel då man lätt kommer åt alla delar och inte 
behöver demontera detaljer/maskindelar för att komma åt. 

Dammsugaren är utrustad med filtervakt som varnar när man behöver 
rensa filtren samt rengöringssystemet Jet-Pulse som enkelt pulserar 
filtren för att hålla dem rena utan att man behöver komma i kontakt med 
det skadliga dammet. För säkra, enkla och dammfria byten används det 
beprövade säcksystemet Longopac.

Scanmaskin strävar alltid efter att öka hållbarheten och miljötänket i 
våra produkter och i vår verksamhet. Scan Dust 9000 World series är 
inget undantag med en konstruktion i stål och återvinningsbarhet på 95 
%. 
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MAX LUFTMÄNGD
782 m3/h / 460 CFM

MAX UNDERTRYCK
225 mbar / 90 in

FILTER
Hepa 14

VÅR STÖRSTA OCH MEST EFFEKTIVA INDUSTRIDAMMSUGARE



TEKNISK SPECIFIKATION

Hepa 14 filter 99.995 % 
filtrering

Telefon: +46 31 99 49 70
Email: info@scanmaskin.se

Webbsida: www.scanmaskin.se

Hepa 14 filter 99.995 % 
filtrering

Spänning: 400-480 V 3~

Motoreffekt: 7,5 kW / 10 hp

Ström: 16 Amp

Max luftmängd: 782 m3/h / 460 CFM

Max undertryck: 225 mbar / 90 in 

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

Inloppsrör: Ø3” Camlock / Ø76 mm 

Grovfi lter: 32 tefl on polyester sockfi lter, 4.2 
m2 FT 99.5%

Mikrofi lter: Hepa 14, 2 x 3.9 m2 99.995%

Ljudnivå: 85 dB(A)

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

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

Vikt: 340 kg / 750 Ibs

Frekvens: 50 Hz/ 60 Hz

Filter rengöring: Semi-automatic Jetpuls

Engine: Kawasaki FX603

Motoreffekt: 18 HP

Propantank: 9 kg / 20 lbs

Ljudnivå: 80-100 dB(A)

Vikt: 368 kg / 811 Ibs

788501 ELDRIVEN VERSION

788500 PROPAN VERSION 

Höj- och sänkbar cyklon för 
bättre transportmöjligheter

Inbyggd föravskiljare, 
90 % föravskiljning

200 mm stora 
svirvelhjul


