
Model DB 200 80.200.0400.1

Deze robuuste stofafzuiger is ontwikkeld voor de bouw. Zo heeft hij 

een speciaal filtersysteem, groot reservoir, stalen constructie en een 

grote flow.

Het filtersysteem is speciaal voor 2BEST ontwikkeld door Prismafilter.

Dit filtersysteem heeft geen problemen met gips, promatec en fer-

macel. Het filter is opgebouwd uit losse buizen, zogenaamde tubes. 

Deze zijn gemaakt van een filtermateriaal met een oppervlakte fil-

tering waardoor het vuil aan de oppervlakte blijft en zich makkelijk 

laat verwijderen. 

product     innovatie

• Zelfreinigende werking

• Grote standtijd

• Stabiele volumestroom

DUST-BESTserie
De robuuste bouwbestendige stofafzuiger

SCHAKELAUTOMAAT 

De stofafzuiger is standaard voorzien van een schakelautomaat. Dit 

betekent dat de zaag wordt gevoed door de stofafzuiger. Wanneer 

de zaag wordt ingeschakeld dan start automatisch de stofafzuiger. 

Wordt de zaag uitgeschakeld dan zal de stofafzuiger nog 10 sec. na-

lopen om de leidingen goed schoon te zuigen. Het grote voordeel 

van deze constructie is dat de zaag niet meer opstart bij een vol re-

servoir. Dit voorkomt storingen en veel ergernissen.
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product     innovatie

Uw dealer: 

RESERVOIR 

Het reservoir van de DUST-BEST 200 bevat twee kunststof containers 

die voorzien zijn van plastic zakken. Elke container heeft een inhoud 

van 100 ltr.

Hierdoor ontstaat een eenvoudig stofvrije lediging en zijn de zakken 

goed te hanteren.

De DUST-BEST is voorzien van een doordacht reinigingssysteem. 

Door het uittrekken van de tilbeugel worden de tubes in beweging 

gebracht waardoor deze wordt gereinigd.

TECHNISCHE GEGEVENS MODEL DUST-BEST 200

Type nr. : DB 200 80.200.0400.1

Spanning: 400 V / 3-fase

Frequentie: 50  Hz

Stroom: 4,6 A

Vermogen: 2,2 Kw

Beschermingsgraad: IP54

Stekker: 5 polig 32A Met fasen-wender

Contra-stekker: 2x 5 polig 32A

Bedrijfsmodus: Continu bedrijf

Volumestroom: 2400 m³/h

Onderdruk: 2400 Pa

Reservoir: 200 ltr

Gewicht: 195 kg

HxBxL: 2100x800x1100 mm

Filteropp.: 9,8 m²

Filterklasse: M

Filterreiniging: Automatisch

Slangaansluiting: 2x ø 125 mm

Inschakelen: Automaat

Nalooptijd: 10 sec
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