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De DG50 EXP is een krachtige en industrieel uitgevoerde vacuümunit 

voorzien van een onderhoudsarme en zeer stille turbine. Deze turbine 

levert een vermogen van 4 kW en is geschikt voor het zuigen van grote-

en middelgrote volumes variërend van lichte- tot zware stoffen en 

materialen die over een langere afstand getransporteerd kunnen 

worden.

Dankzij een subliem werkend filtersysteem is de DG50 EXP in staat om de 

meest fijne-, kleverige-, statische, hete-, grove- en gezondheids-

gevaarlijke stoffen efficiënt te filteren en op te slaan (100 liter). Het 

polyester sterfilter is leverbaar in diverse uitvoeringen en garanderen 

een lage filterbelasting waardoor de standtijd van het filter aanzienlijk 

wordt verlengd. Mede door het efficiënte filterklopmechanisme heeft dit 

filter een levensduur tussen de 3-5 jaar. 

Wanneer er gezondheidsgevaarlijke stoffen gezogen moeten worden is er 

ook een HEPA veiligheidsfilter leverbaar. Dit H14 (klasse H) 

veiligheidsfilter heeft een rendement van maar liefst 99,995% D.O.P. 

Kortom optimale bescherming voor mens en milieu!

DG 50 EXP 



Delfin mobiele vacuümunits

� Onderhoudsarme 4 kW zijkanaalventilator

� Zowel mobiel- als stationaire opstelling mogelijk

� Kwalitatief hoogwaardig polyester sterfilter 3(!) m2

� Effectief mechanisch filterschudsysteem

� Perslucht / tijdsgeregeld automatisch filterreiniging (optioneel)

� Laag geluidsniveau



DG 50 EXP: in detail

Uitblaasfilter

Handig hefsysteem 
vuilcontainer

Handig hefsysteem 
vuilcontainer

Aluminium inlaat 80 
mm (reduceerbaar)

Vuilcontainer 100 
liter op zwenkwielen

pompbehuizing

Effectief 
filterschudsysteem



Kwaliteit in elk detail

Aluminium inlaat en 
handmatige filterschudder

Heftruck lift up system 
(optioneel)



Kwaliteit in elk detail

Polyester sterfilter Diverse hoofdfilters mogelijk



Technische specificaties

� Spanning: 380 Volt / 50 Hz.

� Vermogen: 4kW

� Onderdruk max: 3.200 mm.H2O

� Luchtdebiet max; 450 m3/uur

� Type filter: Polyester sterfilter

� Oppervlakte filter: 3 m2

� Filterefficiëntie: L (3) standaard

� Opslag capaciteit: 100 liter

� Inlaat: 80 mm.

� Geluidsniveau: 74 dB (A)

� Afmetingen LxBxH: 62x110x150 cm.

� Gewicht: 100 Kg.
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