DRUM VAC
FATPUMP

Pumpar på 90 sekunder!
Dubbelverkande – både fyller och tömmer.

Vad är Drum Vac?
Ett pålitligt och säkert hjälpmedel för att
pumpa och suga upp:
Kylvätska
Hydraulolja
Västkespill
Kylvätska med spån
Spillolja
Avloppsvatten
6296 Deluxe Drum Vac
inlluderar en 6901 spillsugsats
och fatkärra.

Varför använda en Drum Vac?
EXAIR:s tryckluftsdrivna Drum Vac ansluts snabbt i de gängade hålen i locket på
ett vanligt oljefat. Den höga sugkraften fyller ett 200 liters fat på mindre än två
minuter. Med en snabb vridning av en ratt, så tömmer den rostfria pumpen fatet
igen. Kylvätskebehållare kan snabbt återfyllas, vätskespill kan sugas upp och
förorenade vätskor kan föras till filtreringstankar på några få minuter.
Flödeshastigheten både för fyllning och tömning kan ställas in med ratten, vilket
gör den idealisk för påfyllning av mindre kvantiteter från helfat.
Drum Vac använder ingen elektricitet och har inga rörliga delar. En garanti för lång
livslängd utan krav på underhåll. En automatisk överfyllningsventil stänger av när
fatet är fullt.
EXAIR:s nya Mini Drum Vac erbjuder samma dubbelfunktion för mindre jobb. Den levereras komplett med 20 lit hink och alla
tillbehör.

Användningsområden

Fördelar

Kylvätskesumpar

Inga rörliga delar

Livsmedelsindustri

Underhållsfri

Svarvar

Tillverkad av rostfritt stål

Spillsugning

Säker-ingen elektricitet

EDM maskiner

Inbyggt överfyllningsskydd

Arbetsgropar

Kompakt och flyttbar

Skruvmaskiner

Snabbmonterad

Maskinverkstäder

Inget spill

Tankar

Passar I vanligt oljefat

Drum Vac tömmer kylvätskesumpen i en CNC-maskin.

Tekniska data
Matningstryck

Luftförbrukning

Kapacitet, vatten

PSIG

BAR

SCFM

Nl/min

GPM

LPM

80

5.5

19

538

30

114

Ett stålfat med 1,5mm väggtjocklek rekommenderas.

Model 6296 Reversible Drum Vac fills or
empties machine sumps quickly and easily.

Varning: Drum Vac får inte användas för att pumpa vätskor med låg flampunkt eller lättantändliga vätskor som dieselolja, sprit,
lacknafta, bensin eller fotogen.

Två varianter:

Art nr
6196

Drum Vac för 200 lit fat - inkluderar dubbelverkande pumpenhet, luftventil, 3
m sugslang med 90° snabbkoppling och sugrör. Fat ingår ej.

6196-30

Drum Vac för 100 lit fat - inkluderar dubbelverkande pumpenhet, luftventil, 3
m sugslang med 90° snabbkoppling och sugrör. (Säljes ej i Sverige - inga
passande fat)

6296

Deluxe Drum Vac - samma som ovanstående men med fatkärra, delat sugrör
och två munstycken. Fat ingår ej.

6196-5

Drum Vac för 100 lit fat - inkluderar dubbelverkande pumpenhet, luftventil, 3
m sugslang med 90° snabbkoppling och sugrör. (Säljes ej i Sverige - inga
passande fat)

Tillbehör
Art nr
9001

Filter med automatisk dränering, 3/8”, 1840 nl/min

9005

Oljeavskiljarfilter, 3/8”, 425-1050 nl/min

6901

Golvsugsats inkluderar ett 1370 mm sugrör och ett 355 mm brett
golvmunstycke.

6196 Drum Vac inkluderar sugslang av plast
och sugrör av aluminium.

I 6296 Deluxe Drum Vac ingår dessutom
fatkärra, spillsugsats och alla munstycken.

6196-5 Mini Drum Vac inkluderar en 20 lit
hink med lock, golvsugsats, sugslang och
tillbehör.

Instruktioner för installation och underhåll
Reversible Drum Vac
Drum Vac Felsökning
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