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Eurovac serien containersugare är lämpliga för uppsugning av större stoft och materialmängder för
olika applikationer där stor sugeffekt och hållbarhet krävs.De olika modellerna levereras med eldrift
eller med dieseldrift. Behållarvolymer från 0,6 - 36m³. Tömning av containerbehållare sker med truck,
traktor,hjullastare eller med lastbil. Effektalternativ från 5 - 300kW.

           EUROVAC CONTAINERSUGARE

Blue Line serien med en 600L behållare med effektiv tömning med hälp av den vinklade plåten i olika större
containers eller behållare. Effektalternativ 5 - 30kW även för traktordrift.

         Denna bilaga beskriver och visar ett urval av våra modeller

EW-serien containerenheter med automatisk filterrensning av TetraTex slangfilter. Enheten kan levereras som ett 
kompaktaggregat med integrerad sugkälla eller med extern sugkälla. Tippbar container med volymer från 0,6m³ till 
2,5m³. Effektalternativ från 5 - 75kW.

BLH-serien containerenheter med automatisk filterrensning av TetraTex slangfilter avsedda för hantering med
hjullastare eller traktor etc. Sluten container med frontlucka för utmatning av stoft och material.Volymer från 1,0m³ till 
5,0m³. Effektalternativ från 5 - 125kW.

         Välkommen att kontakta oss på 0346 - 930 70 eller info@eurovac.nu
                              Mer information hittar Ni även på www.eurovac.nu
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BLH-serien containerenheter med automatisk filterrensning av TetraTex slangfilter avsedda för hantering med
lastbil / lastväxlarflak. Sluten container med bakre lucka för utmatning av stoft och material.Volymer från 6m³ till 20m³. 
Effektalternativ från 13 - 175kW. Levereras även med dieseldrift. 

Specialsugare avsedda för transportbilar och lastbilar med flak eller med tippbara flak. Behållarstorlek och effekt
tillverkas efter kundens specifika behov och önskemål. Levereras med eldrift eller med dieseldrift.

Sugvagnar i olika storlekar och utförande. Vagnarna levereras med hydrauliska höj och sänkbara behållare som gör
tömningen enkel i tex. större containers. Levereras även med behållare med hydraulisk tiltanordning. Behållarstorlek 
och effekt tillverkas efter kundens specifika behov och önskemål. Levereras med eldrift eller med dieseldrift.

Lastbilsmonterade sugenheter med inbyggd dieselmotor avsedda att monteras på lastbilschassie. Sugenheterna
levereras med vakuum från 500 - 900mbar beroende på typ av sugarbeten. Våra lösningar erbjuder möjlighet till
egen slutmontering på lastbil alternativt komplett montage på fabrik. Effektalternativ från 65 - 300kW.

         Välkommen att kontakta oss på 0346 - 930 70 eller info@eurovac.nu
                              Mer information hittar Ni även på www.eurovac.nu


