Tornado ACS 35 stofvrije straalunit
De Tornado ACS is een mobiel vacuümsysteem voor zwaar
reinigingswerk. Het gepatenteerde systeem is effectief,
milieuvriendelijk en zonder hoge druk, water en chemicaliën.
De unieke technologie van de Tornado ACS is niet vergelijkbaar
met andere straalmethoden.

Toepassingsgebieden
Deze straalunit is uitermate geschikt voor zwaar reinigingswerk,
zoals voor het verwijderen van graffiti of verfsoorten.
De uiterst compacte machine is gemakkelijk te vervoeren en
daardoor flexibel op het gebied van toepassingen.

Eenvoudige bediening
Snelle installatie en demontage (max. 5 minuten)
Makkelijk te transporteren

Door verschillende straalmiddelen (granulaat) aan te brengen,
kunnen verschillende oppervlakken voorzichtig gereinigd,
gestript of ontroest worden.

Laag geluidsniveau

Met de Tornado ACS wordt het te bewerken oppervlak niet

Beschermende kleding is niet nodig
Zeer milieuvriendelijk (geen gebruik van water en
chemicaliën)
Lage verbruikskosten (straalmiddelen kunnen

beschadigd, waardoor het ook op gevoelige en waardevolle
oppervlakken kan worden aangebracht.

Emissievrij

hergebruikt worden)
Het gesloten circuit van het systeem maakt het mogelijk om

Ook bij vorst inzetbaar

emissievrij te werken. Tevens zorgt dit ervoor dat het

Licht en compact

straalmateriaal tot 100 keer gebruikt kan worden.

Veilig en eenvoudig
Speciale gezondheids- en veiligheidsmaatregelen zijn niet
vereist, omdat er niet met chemicaliën of druk wordt gewerkt.
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Technische specificaties

Optioneel

Kabellengte

7 mtr

Type

35

Geluidsdruk onbelast

75 dB(A)

Gewicht

41 kg

Afmetingen hoogte

1300 mm

Afmetingen lengte

620 mm

Spanning

230 V

Afmetingen breedte

610 mm

Standaard slanglengte

4,5 m

Merk

Tornado ACS

Vermogen

3,5 kW
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