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Software
Onze machines zijn zodanig ontworpen dat ze geen 
gevaar betekenen voor uw rug, ledematen, duimen 
en gehoor. Kortom, Pullman-Ermator herleidt de ge-
zondheidsrisico’s tot een absoluut minimum. Zij zullen 
u niet blootstellen aan onnodig stof of lawaai. Het zijn 
zeer gebruiksvriendelijke machines die u tijd en vooral 
geld besparen.  Daarenboven zal u ook een daling in 
het ziekte-verlof vaststellen.  Sommige noemen dit      
ergonomie, wij noemen dit gezond boerenverstand. 
De arbeidsongeschiktheidsgraad ligt in de bouw-                  
sector immers veel hoger dan in andere sectoren. We 
zien het dan ook als een uitdaging om ook in uw bedrijf 
het ziekteverzuim terug te dringen. Bij het ontwerpen 
van onze machines denken we namelijk aan u.

Hardware
Voor zeer grote werken waar enorme hoeveelheden stof vrijkomen, 
kan het soms aangewezen zijn om uw stofzuiger te ontlasten met 
een voorafscheider.  Het aansluiten van een voorafscheider aan een 
stofzuiger resulteert onmiddellijk  in een substantiële verhoging van 
de zuigcapaciteit. Daarbovenop verhogen de mogelijkheden van de 
stofzuiger zodat deze ook moeilijke substanties zoals roet, gloeiende 
deeltjes, vloeistoffen en grote hoeveelheden zeer licht stof aankun-
nen.
Onze voorafscheiders worden voornamelijk gebruikt voor:

•	 Renovatie- en uitbreidingswerken
•	 Capaciteitsverhoging tijdens het schuren van vloeren
•	 Grote hoeveelheden fijn stof de baas te kunnen 

De C-Line Voorafscheiders houden 80 à 90% van het  opgezogen    
materiaal tegen voor de lucht de stofzuigerfilters bereikt. Met het 
Longopac-afvalzaksysteem vervangt u de stofzakken simpel, veilig 
en zonder dat u in contact komt met het stof.

Het is vuil werk, maar 
iemand moet het 
doen.
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Verhouding werkmannen die beroepsgerelateerde ziektes of 
aandoeningen hebben opgelopen.
Bron: Swedish Work Environment Authority/ISA, Statistics 
Sweden.



C1300 
35 liter voorafscheider met ingebouwde 
onderdrukregelaar zodat hij in combina-
tie met een plastiek afvalzak kan worden     
gebruikt.

C1500
Een kruiwagen-voorafscheider die speci-
fiek voor renovatiewerken is ontwikkeld.  
Voorste luik kan worden geopend om ruw 
materiaal dat niet kan worden opgezogen 
te ruimen.

C3000
Een voorafscheider uitgerust met 
Longopac voor het afscheiden van 
grote hoeveelheden stof (ideaal in 
combinatie met S-Line cycloonstof-
zuigers).

C5500
De C5500 voorafscheider is momenteel onze 
grootste uit de serie. Geschikt in combinatie 
met de T-Line cycloonstofzuigers. Uitgerust 
met Longopac voor het afscheiden van grote 
hoeveelheden stof.



         

 
Volume :                  33 ltr                      140 ltr                        37 ltr   100 ltr                                                
Gewicht :                  14 kg                        43 kg                       22 kg                       59 kg 
Longopac :                     / /                                Ja      Ja
Afmetingen (LxBxH) :                42x49x84 cm           138x65x99 cm           70x50x143 cm          58x72x159 cm               
Artikelnummer :           PE200600756            PE200600758            PE200500159a          PE200600451

      Technische gegevens      C1300  C1500  C3000  C5500

Pullman-Ermator vervaardigt een wijd gamma van HEPA cycloonstofzuigers, industriële zuigers 
en luchtreinigers variërend van 1 kW tot 11 kW.  Er zijn monofaze 230 V modellen, alsook  400 V 
drie fase modellen. Alle modellen zijn uitgerust met individueel geteste en gecertificeerde HEPA-

filtratie systemen. De producten van Pullman-Ermator hebben een reputatie opgebouwd van 
ononderbroken service, fantastische filtratie en ongekende duurzaamheid in de bouwindustrie. 

En uiteraard voor het creëren van een gezonde werkplek met zuivere lucht voor u.

Wij noemen het “Clean Air from Sweden”. 
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