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Technisch Informatieblad  
Algemeen 
 
Artikel nummer: 000588 HVC 15000 TQ 
 
Productomschrijving: HVC 15000 TQ Afzuigcycloon voor 15  
   schuurmachines 

 
Technische gegevens 
 

- Volt:   400 V. 
- Luchtstroom:  1100 m³/uur = 18.333 l/m. 
- Onderdruk:  32 KPa = 320 mbar. 
- Vermogen:  13 kW = 17,5 Pk. 
- Luchtdruk:  5 bar. 
- Gewicht:  600 kg. 
- Afmetingen:  1880 x 950 x 1900 mm (l x b x h). 
- Geluidsniveau:  74 dBa. 
- Filtermateriaal:  Polyester Non Woven patronen (9 x 600 mm). 
- Filterreiniging:  automatisch. 
- Ketelinhoud:  150 liter. 
- Filteroppervlak:  7.2 m². 
- Geschikt voor:  maximaal 8 machines. 
- Aandrijving:  direct aangedreven. 
- Motor:   12,5 KW motor. 
- Ingebouwd:  3 x vacuümventiel. 
- Garantie:  24 maanden. 

 
Accessoires 

- Optioneel:  Schakelaar voor afstandsbediening. 
    Schakelaar voor EA en/of lucht. 

 
Opmerkingen 
 
Geluidsarm; met zeer hoge levensduur. Een industrieel uitgevoerde stof afzuigcycloon, geschikt voor 
continue gebruik. Uitgebalanceerd kwaliteitssysteem, geassembleerd en gemonteerd door een eigen, 
uiterst professionele montage- en serviceafdeling vormen de garantie voor jarenlange perfecte 
arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf. De TQ (Top Quality) zijn ontworpen voor continue 
professioneel gebruik (24 uur per dag). De TQ systemen gaan bij goed onderhoud probleemloos 20 jaar 
mee. De HCV 15000 TQ kan worden aangesloten op een leidingnet van ca. 100 – 180 meter, terwijl er 14 
– 16 afzuigpunten tegelijkertijd in functie mogen zijn (afhankelijk van het type machine). De HCV 15000 
TQ is voorzien van 9 stergevouwen polyester filters met een totaal oppervlak van 7,2, m². Het 
filterreinigingssysteem komt overeen met dat van de HCV 600 HQ. Bij de HCV 15000 TQ vormen de motor  
en de ventilator één geheel en bevinden ze zich op één as. Garantie standaard 24 maanden, met 
servicecontract wordt de garantietermijn verlengd met 36 maanden (totaal 60  maanden). 
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