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Nu kan du spara dammsugarpåsar 
och förlänga livstiden på din 

dammsugare!
Cyklonen avskiljer 
upp till 99 % av det 
materialet som ska 
dammsugas.

Luften som 
dammsugaren suger 
in kräver mindre 
fi ltrering.

Materialet går till en 
separat behållare.

Dammsugaren ansträngs 
mindre vilket förlänger 
dess livstid.

Beroende på 
dammsugaren 
kan du 
dammsuga även 
vatten och fl ytan

Tider med 

igenproppade 

filter är över!
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Dammet kan åtgärdas innan det 
kommer in i dammsugaren.
Dust Deputy-cyklonavskiljare

Lätt att koppla ihop med olika slags dammsugare med • 
olika sätt 

Avskiljningsgraden är upp till 99 % beroende på dammsugaren och det • 
material som ska dammsugas. Avskiljer även vatten och fl ytande avfall.

Dammsugaren ansträngs mindre vilket förlänger dess livstid.• 

Spara i dammsugarpåse- och fi lterkostnader!• 

Du kan välja mellan fem olika avskiljare, även hjulunderlägg.• 

De tillgängliga Dust Deputy-produkterna:

Dust Deputy-cyklon 
(av plast)

Injektionsgjuten • 
av plast som leder 
elektricitet
Konisk chuck för slang, • 
innermått 2”/51 mm.
Avskiljningsgraden • 
är upp till 99 % av 
det material som ska 
dammsugas.
Avskiljer även vatten • 
och fl ytande avfall.

Dust Deputy Kit 19 liter 
(av plast)

Injektionsgjuten • 
av plast som leder 
elektricitet.
Lätt att koppla ihop • 
med olika slags 
dammsugare.
Avskiljningsgraden • 
är upp till 99 % av 
det material som ska 
dammsugas.
Avskiljer även vatten • 
och fl ytande avfall.

Dust Deputy-cyklon 
(av metall)

Cyklon av pulverlackad • 
metall.
Konisk chuck för slang, • 
innermått 2”/51 mm.
Avskiljningsgraden • 
är upp till 99 % av 
det material som ska 
dammsugas.
Kan dammsuga även • 
vatten och slam.

Dust Deputy Kit 38 liter 
(av metall)

Föravskiljare av metall. • 
Cyklon av pulverlackat 
stål.
Lätt att koppla • 
ihop med olika 
slags industriella 
dammsugare.
Behållarens volym på • 
38 liter gör det möjligt 
att dammsugaren kan 
användas i fl era timmar 
utan att sugeff ekten 
försämras.

Super Dust Deputy-
cyklon (av metall)

Cyklon av pulverlackat • 
stål.
Kopplas ihop exempel-• 
vis på en lock till tunna 
med volym på 200 liter.
Dammsugaren • 
ansträngs mindre vilket 
förlänger dess livstid.
Du kan spara i • 
dammsugarpåse- och 
fi lterkostnader!

Läs mera eller 

köp genast din egen 

cyklon i ASTQ:s 

webbutik!


