
Anvendelse indenfor industri og værksted til 
renholdelse af maskiner og produktionsområder.

Afsugning af metalspåner fra 
bearbejdningscenter.

Løsninger til pharma og medicinalindustri.

Rengøring af lager og produktionslokaler.

Procesafsugning fra maskiner og udstyr der producere 
støv, spåner etc.

Jern- og metalindustri for afsugning af slibestøv, 
metalspåner etc.

Byggepladser for rengøring og afsugning af støv fra 
skæring og slibning.

INDUSTRISTØVSUGERNE ER BL.A. UDVIKLET TIL:

FlexAir markedsfører vores industristøvsugere under 
navnet “KEVAC”, som er en komplet linje af 
industristøvsugere, der dækker hele spektret af løsninger. 
 
KEVAC industristøvsugere er en solid og fleksibel løsning til 
både små og store virksomheder med behov for 
støvsugning. 
 
Vores større industristøvsugere kan desuden benyttes som 
centralstøvsugere med opbygning af mindre rørsystemer. 
 
KEVAC støvsugere produceres i Italien som har lange og 
stolte traditioner for fremstilling af industristøvsugere. 
 
De produceres i alle størrelser og udformninger, fra mindre 
1-fasede løsninger for det mindre behov til store 3-fasede 
løsninger til de allermest krævende opgaver.

BEDSTE STØVSUGER TIL INDUSTRIEN
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MINDRE INDUSTRISTØVSUGERE STØRRE INDUSTRISTØVSUGERE

INDUSTRISTØVSUGERE FOR ALLE TYPER AF INDUSTRI

Er typisk designet for byggepladser for afsugning af skære- og 
slibestøv samt det mindre behov på værksteder i industrien for 
rengøring på arbejdspladsen. Opbygget med kraftigt kørestativ 
med 2 faste og 2 drejelig og låsbare hjul. 
 
Leveres med en effekt på 1,0 kW til 3,0 W. – 230 V. Monteret med 
stjernefilter med stort filterareal. Tømning af støvsugere foregår 
uden at fjerne motordel. Leveres med opsamlingsspand på 50 ltr., 
men der er mulighed for op til 90 ltr. opsamlingsspand. 
 
Manuel filterryster for rensning af filter.

Typisk for grovere rengøring på større byggepladser samt i 
industrien. Fjernelse af større mængder af beton- og cement, 
metalspåner etc. 
 
Kan også benyttes som centralstøvsuger med opbygning af 
rørsystem der føres frem til arbejdsområderne. 
 
Monteret med kraftige 3-fasede vakuumpumper med effekt fra 2,2 
kW. og op til 22 KW. Kan leveres med manuel filterrensning, elektrisk 
filterryster eller fuldautomatisk filterrensning via trykluftimpulser. 
 
Materialeopsamling i stor bundspand på 90 ltr. alternativt 175 ltr.


