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Ejektorsugare 53-T är avsedd för uppsugning av olika typer av 
material och vätskor i huvudsak inom offshore och petrokemisk 
industri. 
Sugaren innehåller ej några elektriska detaljer, detta garanterar en 
lång livslängd.
Tömning sker i standardutförande i en 60 liters behållare. Som extra 
tillbehör kan sugaren levereras med självreglerande flottör som 
automatiskt stoppar sugkraften vid full behållare samt behållare för 
utmatningsventil av uppsugen olja eller vätska. 
Sugaren är utrustad med manuell utvändig skakstång för 
filterrensning. 
Ejektorsugaren kan levereras i EX-klassat utförande på begäran.
Filtret består av ett teflonmättat Eurovac Star Filter som uppfyller 
Europastandard M.
Sugarna kan även lätt utrustas med H-13 filter för en optimal 
filtreringsgrad. ( 99,99%. ) 

Eurovac 53-T - serien tryckluftsdrivna

             Eurovac 53 standardmodell

                 Modell 53-T med 60L behållare

              Utrustad med teflonmättat filter

             Utrustad med robust hjulunderrede

                Enkelt att tömma behållaren

Tekniska data 53-T
min. luft/tryck kom-
pressor

8bar,1800l/min 8bar,3600l/min

Antal ejektorer 1 st 2 st
Behållare 60 eller 100 l 60 eller 100 l
Vakuum 400 mbar 400 mbar
Luftflöde 9000l/min 17000 l/min
Ljudnivå 83dB (A) 83dB (A)
Filtreringstyp Star Filter teflon Star Filter teflon
Extra filter H-13 filter H-13 filter
Vikt
Höjd
Bredd
Längd

55 kg
1390mm
740mm
870mm

58 kg
1390mm
740mm
870mm



Ejektorsugare 53-T  Small är avsedd för uppsugning av olika typer 
av material och vätskor i huvudsak inom offshore och petrokemisk 
industri där inga större material eller vätskemängder ej skall 
uppsugas. Sugaren är utrustad med manuell utvändig skakstång för 
filterrensning. 
Sugaren innehåller ej några elektriska detaljer, detta garanterar en 
lång livslängd.
Uppsamling sker i standardutförande i en 50 liters behållare.

                            Modell 53-T Small

Fäste för sugrör och mun-
styckeskorg

                              OBS! Kom ihåg att för små slangdimensioner ökar tryckfallet!
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Tekniska data 53-T Small
min. luft/tryck kom-
pressor

6bar,1200l/min

Antal ejektorer 1 st
Behållare 50l
Vakuum 400 mbar
Luftflöde 3333l/min
Ljudnivå 87dB (A)
Filtreringstyp Star Filter teflon

Vikt/bredd/höjd 22kg/510mm/1020mm


