HTC D60
- En automatisk och fjärransluten stoftavskiljare

HTC D60 – En stoftavskiljare som låter dig fokusera på golvet.
HTC D60 är speciellt utvecklad för golvslipning och i synnerhet ihop med DURATIQ slipmaskiner. Den innehåller innovativ teknik i
linje med DURATIQ plattformen som kommer användaren till nytta genom möjlighet till fjärranslutning, kontinuerlig drift, bättre
ergonomi, mindre servicebehov och en bättre arbetsmiljö. Dammet som bildas vid slipning och polering är något som måste tas om
hand på rätt sätt för att inte vara skadligt för din hälsa. HTC D60 gör detta, men gör det även på ett sätt som inte skapar onödiga
avbrott eller förlorad prestanda under slipprocessen.
Fjärransluten – Produktivitet på en ny nivå.
Produktivitet hänger ihop med kontroll. Därför är HTC D60 utrustad med en digital kontrollpanel (HMI) där centrala funktioner av
stoftavskiljaren kan övervakas. En 3,5” LCD skärm ger skarp och tydlig information om det som är kritiskt för en optimal
dammupptagning; luftflöde, undertryck och filterstatus. Fjärranslut din DURATIQ slipmaskin och du kan starta/stoppa, rensa filtrena
samt få viktiga notiser till skärmen på din slipmaskin eller fjärrkontroll. Allt för att du ska kunna fokusera på golvet och i
slutändanspara tid och pengar.
Lätthanterlig – Samtidigt ett kraftpaket.
En viktig del av en god arbetsmiljö är ergonomi. Att tunga maskiner upplevs som lätthanterliga, är något vi på HTC strävar efter vid

utveckling av nya maskiner. HTC D60 har många ergonomiska egenskaper som underlättar operatörens vardag vid slipning och
transport. Enklare att lyfta med truck. Extra stora hjul, både fram och bak, gör stor skillnad när man ska över t.ex en tröskel. Låg
höjd vid transportläge gör att förflyttning och lastning går smidigt. D60 är en robust stoftavskiljare, men samtidigt kompakt nog för
att enkelt kunna hanteras av operatören själv.

Digital kontrollpanel
En digital kontrollpanel (HMI) med en 3,5” LCD skärm ger skarp och tydlig information även på långt
håll. Läs av luftflöde, undertryck och filterstatus snabbt och överskådligt.

Ny högeffektiv filterrensningsfunktion
Ny effektiv filterrensningsfunktion ger snabba, repeterbara och effektiva filterrensningar. Manövreras
enkelt med två knappar. Som tillval kan funktionen manövreras automatiskt eller via en fjärransluten
DURATIQ slipmaskin.

Filterrensningsautomatik
Välj till filterrensningsautomatik och maskinen sköter filterrensningen själv när det är dags.

PTFE-belagt konfilter
Huvudfiltret har en PTFE (teflon) beläggning som gör att dammet lossnar lättare och snabbare vid en
filterrensning. Ger ett högre luftflöde genom filtret och därmed bättre dammupptagning.

Lättmanövrerad bypassventil
Ergonomiskt utformad bypassventil. Öppna och stäng enkelt med en hand utan klämrisk.

Säker utloppsventil (duck bill valve)
Stort utloppshål (Ø 29cm) med en flexibel gummiventil tömmer cyklonen på damm säkert och
effektivt. Den innovativa konstruktionen av gummi, istället för en konventionell lucka,
minskar risken för punktering av dammsäcken.

Integrerad föravskiljare
Den integrerade föravskiljaren fångar 95% av stoftet och endast det finaste dammet passerar till
huvudfiltret. Detta förlänger livslängden på huvudfiltret.

Demonterbar cyklon
Lyft av föravskiljaren med ett enkelt handgrepp vid behov.

Justerbar höjd
Justerbar höjd i fyra positioner. Två driftslägen och två transportlägen.

Lyftpunkter för gaffeltruck
Inbyggda och stabila lyftpunkter för gaffeltruck och lyftband.

Stora hjul med broms
Stora hjul både fram och bak gör stoftavsiljaren lättmanövrerad på mjuka underlag samt över trösklar.
Kraftig och lätthanterlig broms.

Anpassad bredd
Bredden på 68 cm gör att den passerar en standard dörröppning utan problem.

Lättåtkomligt HEPA H13-filter
Finfiltret som samlar upp det finaste och farligaste dammet sitter monterat lättillgängligt. Detta ger ett
enkelt och säkert filterbyte med minimerad risk för dammspridning.

Enkelt snabblåssystem
Öppna och stäng olika delar av stoftavskiljaren med ett enkelt handgrepp. Säker och snabb åtkomst
vid filterbyten och rengörning.

Låg tygndpunkt
Rejäla handtag samt en låg tyngdpunkt gör HTC D60 enkel att transportera på arbetsplatsen eller in i
fordon.

Stora hjul med broms
Stora hjul både fram och bak gör stoftavsiljaren lättmanövrerad på mjuka underlag samt över trösklar.
Kraftig och lätthanterlig broms.

Lättmanövrerad bypassventil
Ergonomiskt utformad bypassventil. Öppna och stäng enkelt med en hand utan klämrisk.

Säker utloppsventil (duck bill valve)
Stort utloppshål (Ø 29cm) med en flexibel gummiventil tömmer cyklonen på damm säkert och
effektivt. Den innovativa konstruktionen av gummi, istället för en konventionell lucka,
minskar risken för punktering av dammsäcken.

Ny högeffektiv filterrensningsfunktion
Ny effektiv filterrensningsfunktion ger snabba, repeterbara och effektiva filterrensningar. Manövreras
enkelt med två knappar. Som tillval kan funktionen manövreras automatiskt eller via en fjärransluten
DURATIQ slipmaskin.

DURATIQ fjärranslutning
Fjärranslut HTC D60 med en DURATIQ och styr stoftavskiljaren på distans från slipmaskinens
kontrollpanel eller fjärrkontroll.

Filterrensningsautomatik
Välj till filterrensningsautomatik och maskinen sköter filterrensningen själv när det är dags.

LED-ljus
Två separata LED-ljus med spiralsladd ger extra ljus på arbetsområdet. Placeras fritt med magneter.

Städ-kit (Medföljer som standard)
Städ-kit som inkluderar rör med camlockanslutning och munstycke.

Namn

HTC D60

HTC D60

HTC D60

967839909

967839906

967839908

Längd

1235 mm

1235 mm

1235 mm

Bredd

680 mm

680 mm

680 mm

1400/1920 mm

1400/1920 mm

1400/1920 mm

Vikt

179 kg

179 kg

179 kg

Motoreffekt

5,5 kW

5,5 kW

6,3 kW

30 A

15 A

15 A

Spänning

3x230 V

3x400 V

3x480 V

Frekvens

50/60 Hz

50/60 Hz

60 Hz

530 at 50 Hz / 620 at 60 Hz

530 at 50 Hz / 620 at 60 Hz

620 at 60 Hz

✔

✔

✔

Artikelnummer

Höjd

Strömförbrukning

Max. teoretiskt luftflöde
Fjärrkontroll

