
Industriezuiger 
met directe
aandrijving 
type R13
Hoog
zuigvermogen – 
afvoer in de 
Longopac®
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Superieur in dienst-
verlening en techniek

·  Compacte basis
·  Geïntegreerd Longopac®-systeem 

·  Sneller vervanging van de Longopac® tijdens werking  
·  Stofvrij werken, omdat het stof direct in 
het Longopac®-systeem wordt ingesloten

Zuiger met directe aandrijving R13

Elektrische reiniging

Motor met directe 
aandrijving  
(zijkanaalverdichter)

Zakfilter 
stofklasse M

Behuizing van 
plaatstaal

Bedieningseenheid 
van de besturing

Reststoffilter 
stofklasse H 

Besturing

Secundaire 
luchtklep

Longopac®-slang

Longopac®-systeem
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Superieur in dienst-
verlening en techniek

Besturing met 
verschillende functies 

Stofvrij legen

Eenvoudig openen 
van de klep naar het 
Longopac®-systeem

Positie van de 
zuigaansluiting vrij te kiezen 
(rechts, links)

Longopac® verwijdering in 
slechts 30 seconden

·  Compacte basis
·  Geïntegreerd Longopac®-systeem 

·  Sneller vervanging van de Longopac® tijdens werking  
·  Stofvrij werken, omdat het stof direct in 
het Longopac®-systeem wordt ingesloten

·  Kan in continu bedrijf worden gebruikt 24/7
·  ESD-geschikt (geleidende poedercoating)
·  Ontworpen voor contaminatievrije afvoer 
·  Extreem stil, slechts 64 dB (A)



Technische gegevens

Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle
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2014/34/EU DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

De industriezuigers zijn in explosieveilige uitvoering volgens 
ATEX 2014/34/EU leverbaar.

Achtung! Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub. Leerungs- und Wartungs- 
vorgänge, einschließlich Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur von Fachleuten 
durchgeführt werden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das 
vollständige Filtrationssystem betreiben.
Caution! This appliance contains harmful dust. Emptying and maintenance, including 
removal of the dust collection bin, must only be carried out by qualified personnel wearing  
the appropriate personal protective equipment (PPE). Do not operate the appliance without 
the complete filtration system.

R13 S030 BA2

Behuizing Plaatstaal 

Motorvermogen (kW) 3,0

Spanning (volt) 400

Beschermingsgraad IP 65

Onderdruk (permanent) (mbar) - 240

Onderdruk (kortstondig) (mbar) - 335

Luchtcapaciteit (m3/h) (gemeten met 3 m slang) 355

Geluidsdrukniveau (dB(A)) DIN 45635-01-KL3 64

Zakfilter stofklasse M (m2) 1,2

Reststoffilter stofklasse M (m2) 3,0

Hoogte (mm) 1.950

Breedte (mm) 500

Lengte (mm) 600

Filterreiniging Handmatige / elektrische reiniging

Afvoer Longopac®-systeem / afvoerreservoir

Inhoud (liter) ca. 35

Zuigaansluiting (mm) 70

https://www.ruwac.de/

