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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO MOTOR  
(W)

ELEVAÇÃO  
DE ÁGUA 

(mm)

DÉBITO 
DE AR 
(m3/h)

RUÍDO
(dB(A))

CAPACIDADE 
(Litros)

DIMENSÕES       
CxLxA (mm)

PESO    
(Kg)

3-FLOW 440
By Pass
2 x 1500 2560 476 79 62 580 x 740 x 930 33

MAXIBAG 629
By Pass
2 x 1200 2470 420 76 62 600 x 700 x 1500 45

PULSAR 429 H
By Pass 
2x1200 2500 430 76 62 520 x 520 x 960 23

PS CRE
By Pass 

1200 2470 210 72 41 380 x 380 x 780 14

3-FLOW MAXIBAG PULSAR

3-FLOW – Aspirador concebido p/ aspiração de pós finos. Dotado de 3 motores com um filtro de cartucho cada.
Em modo automático e cíclico funciona c/ 2 motores em aspiração e um em pausa; quando este motor
não está a trabalhar, o seu filtro faz um ciclo de limpeza. Graças a esta operação, todos os filtros ficam
limpos permitindo ao aspirador trabalhar em modo contínuo, sem alteração da potência de aspiração e
intervenção do operador.

MAXIBAG – Aspirador equipado com uma manga de 20mts. que permite ao operador de ensacar o material
aspirado em modo simples e contínuo. Desta maneira evita-se o vazar do material aspirado do tanque
de recolha e a consequente dispersão da sua parte mais volátil no ambiente de trabalho. Este sistema
permite também, graças à resistência da manga plástica de que é constituido, ter um saco bem selado
e transportável para qualquer lado.

PULSAR – A aspiração de substâncias tóxicas nocivas (ex: fibras de amianto) comporta a utilização de um aspirador
que garanta a filtração das partículas de modo a que o ambiente se torne respirável sem danos para a
saúde. Certificação H (risco elevado) - Adequado à separação do pó com um valor limite de exposição
em funçãodo volume ocupado, inclusivé o pó cancerígeno e patogénico. Norma EN 60335-2-69 ANNEX
AA6.

PS CRE – Aspirador polivalente com boa aspiração e filtragem eficiente, desenvolvido para trabalhar com ferramentas
eléctricas. Equipado com suporte e tomada para ferramentas - começa a trabalhar quando a ferramenta é
ligada, através de sistema de controlo remoto.

PS CRE
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