
Painel de controlo

Sistema Air Flow de injeção
de ar para a escovagem

Motor pneumático

Sistema de lubrificação e
filtragem do ar comprimido

Comando 
de controlo

Vista superior do equipamento

.20

(Accesorio opcional)
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element

O sistema utiliza ar comprimido para conduzir um motor alojado no final de 
uma mangueira flexível de 20 metros de comprimento. É o mais e fiável 
e robusto graças ao seu poder.

Element tem uma pré-instalação eléctrica integrada para a utilização do controlo 
remoto, concebido especificamente para este equipamento. 
Com o controlo remoto, o operador que está a utilizar o equipamento poderá 
controlar a direcção das rotações das escovas, bem como o arranque e paragem 
do motor a partir do ponto de e parar o motor a partir do ponto de trabalho 
junto à conduta.

Sistema pneumático de limpeza de condutas com escovas



Dimensões (C x L x A)

Par arranque mínimo

Nível sonoro

Velocidade de rotação

Sentido de giro 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação do motor 
(Potência máxima)

Par ahogo

Peso

Sistema de control 

Conduto
circular

Conduto
fibra

Conduto
cuadrado

Sección de
200 a 800 mm

EXTRAS OPCIONAIS

Velocidade de rotação 
em potência máxima

Par a máxima potencia

1091,5 x 436 x 1078,5 mm 
43 x 17,17 x 42,46 inches 

Inferior a 70 dB 

Ar comprimido 220 l/min 
8 bar | 7,77 cfm – 8 bar 

762 r.p.m. 

379,2 r.p.m. 

2,5 Nm | 22,13 lbf.in 

3,1 Nm | 27,44 lbf.in 

Derecha | Izquierda | Auto 

5 Nm | 44,25 lbf.in 

64 kg | 141,1 lb 

Electroneumático 

Comprimento do 
eixo flexível

Material estructura

20 m | 65,62 ft 

Alumínio

DUO
square

O sistema  combinaDUO Square
dois núcleos de escova, o exterior

é dimensionado na alturado duto e
o interior com o tamanho apropriado

para alcançar umaescovação
efetiva no canto
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Element auto requer um compressor fluxo de ar 
para o seu funcionamento:

 O máximo fluxo de ar e pressão na conexão ѵ
monofásico.

 Nível sonoro baixo para trabalho noturno.ѵ
 Uma grande portabilidade.    ѵ   

APLICAÇÕES

SONORO
BAJO NIVEL

COD. CO3330206

COMPRESOR 
DE AIRE AR16 

COMPRESOR 
DE AR AR20 
COD. CO3330202 
220V - 50 Hz 
220V - 60 Hz

COMPRESOR 
DE AR AR16 
COD. CO3330206 

COMPRESOR DE AR 220V - 50Hz COMPRESOR DE AR 110V - 60Hz

COMPRESOR 
DE AR AR18 
COD. CO3330205 

CONTROL REMOTO 
ERGONOMIC RF  
COD. AC3101205

CONSUMIBLES

PACK 5 ESCOVAS NYLON 
Adequado para limpeza 
pesada com resíduos 
incrustados por umidade 
ou outros motivos.
COD. CP2201015 

PACK 5 ESCOVAS NYLON 
FINO. Para a limpeza de 
manutenção e limpeza de 
condutas delicadas.

COD. CP2110505 

PROTECÇÃO 
ANTIROTURA. 
COD. AC3303112  


