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Η σειρά των τροχοφόρων και αθόρυβων αναρροφητών MG περιλαμβάνει 5 μοντέλα 
διαστασιοποιημένα για όλες τις ανάγκες καθαρισμού των χώρων εργασίας και για τη σωστή 
εκκένωση των ροκανιδιών αλουμινίου και PVC από τα μηχανήματα Emmegi: 
MG2-V, MG4-V: αναρρόφηση ροκανιδιών από τις μονάδες εργασίας,  
MG4-VP: αναρρόφηση ροκανιδιών από τις μονάδες εργασίας με αυτόνομη τροφοδοσία και 
αυτόματη έναυση του μηχανήματος  
MG2-T: καθαρισμός μηχανήματος και χώρου εργασίας ή αναρρόφηση ροκανιδιών από μονάδες 
εργασίας που απαιτούν υψηλές τιμές υποπίεσης,  
MG8-T: καθαρισμός μηχανήματος και χώρου εργασίας. 
Η χρήση ενός ανεμιστήρα μεγάλης κλίμακας, ή μιας τουρμπίνας πλευρικής διώρυγας υψηλής 
υποπίεσης, τους καθιστά κατάλληλους για διαφορετικές ανάγκες αναρρόφησης. Όλα τα μοντέλα 
είναι αθόρυβα και κατάλληλα για συνεχή λειτουργία, πλήρης, με αυτόματη έναυση και 
τροφοδοσία από το δίκτυο ή απευθείας από το μηχάνημα, σύμφωνα με το μοντέλο. Είναι 
εξοπλισμένα με αντιστατικό φίλτρο κατάλληλο για την αναρρόφηση των τριμμάτων αλουμινίου, 
χάλυβα και PVC, με αυτόματο σύστημα δόνησης καθαρισμού του φίλτρου (εξαιρείται MG8-T) 
και δεξαμενή συλλογής γρήγορης αποσύνδεσης τοποθετημένο σε τροχούς, για την εύκολη και 
γρήγορη διάθεση του υλικού αναρρόφησης. 
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Το μπροστινό σύστημα 
αναρρόφησης 
αποτελείται από ένα ή 
δύο στόμια 
αναρρόφησης τήξης 
αλουμινίου διαμέτρου 
100mm. 
Αυτά επιτρέπουν την 
πολλαπλή σύνδεση, 
μέσω σωλήνων από 
πλαστικό υλικό και με 
μεταλλική ενίσχυση, με 
τις προκαθορισμένες 
διατάξεις αναρρόφησης 
τοποθετημένες στα 
μηχανήματα κοπής, 
κέντρα κοπής, κέντρα 
εργασίας και 
μηχανημάτων pvc. 
 

 Το υλικό αναρρόφησης 
εναποτίθεται σε ένα 
ειδικό δοχείο από 
χάλυβα γρήγορης 
αποσύνδεσης 
τοποθετημένο σε 4 
τροχούς, το οποίο 
επιτρέπει τη διάθεση 
με εύκολο και γρήγορο 
τρόπο του υλικού 
αναρρόφησης. 
 

 Είναι εξοπλισμένο με 2 
σταθερούς τροχούς και 
2 περιστρεφόμενους 
τροχούς με φρένο, 
εξασφαλίζοντας 
υψηλές προδιαγραφές 
ως προς τη λειτουργία 
και την ευκολία 
μετακίνησης του 
αντικειμένου. 
Το μπλοκάρισμα των 
μονάδων φρένων 
επιτρέπει 
τον καθορισμό της 
θέσης στις διάφορες 
περιοχές εργασίας. 

 Οι αναρροφητές μπορεί 
να είναι εξοπλισμένοι, 
ανάλογα με το μοντέλο, 
με ομάδες 
αναρρόφησης τήξης 
αλουμινίου του τύπου 
τουρμπίνας πλευρικής 
διώρυγας εκεί όπου 
είναι απαραίτητες 
υψηλές προδιαγραφές 
απόδοσης, ή με 
φυγοκεντρικούς 
ανεμιστήρες σε 
περίπτωση που 
απαιτούνται 
μεγαλύτερα ποσοστά 
ροής.  
Και στις δύο εφαρμογές 
το στροφείο είναι 
στερεωμένο απευθείας 
στο στροφαλοφόρο, ως 
εκ τούτου χωρίς 
συστήματα μετάδοσης: 
κάτι τέτοιο μειώνει τη 
φθορά των συστατικών 
μερών και τις 
επακόλουθες ανάγκες 
συντήρησης. 
Αυτά τα 
χαρακτηριστικά, σε 
συνδυασμό με τα 
χαμηλά επίπεδα 
θορύβου, καθιστούν 
τον κινητήρα ιδιαίτερα 

άλλ λ ή

 Στο εσωτερικό του 
θαλάμου 
φιλτραρίσματος από 
χάλυβα μπορείτε να 
βρείτε, ανάλογα με το 
μοντέλο αναρρόφησης, 
μία σακούλα 
φιλτραρίσματος από 
πολυεστέρα ή φυσίγγιο 
φιλτραρίσματος, 
σχεδιασμένα να 
προστατεύουν τη 
μονάδα αναρρόφησης. 
Αυτά εξασφαλίζουν την 
υψηλή συγκράτηση της 
σκόνης και εγγυώνται 
τον καθαρισμό του 
αέρα εξόδου, χάρη 
στην ευρεία επιφάνεια 
και στην υψηλή 
απόδοση 
φιλτραρίσματος. 
Για τα μοντέλα που 
έχουν σακούλα 
φιλτραρίσματος 
υπάρχει ένα σύστημα 
αυτόματου 
καθαρισμού, το οποίο 
αποτελείται από ένα 
δονούμενο φίλτρο 
αναδευτήρα μέσω 
κινητήρα πεπιεσμένου 
αέρα ο οποίος εκτός 
του ότι διευκολύνει τον 
θ ό έ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

 MG2-T MG2-V MG4-V MG4-VP MG8-T 

Τύπος μηχανήματος Τουρμπίνα Ανεμιστήρας Ανεμιστήρας Ανεμιστήρας Τουρμπίνα 

Διάμετρος στομίου αναρρόφησης (mm) 100 100 100 100 100 

Αριθμός στομίων αναρρόφησης 1 1 2 2 2 

Χωρητικότητα δεξαμενής (l) 100 100 160 160 160 

Ροή (m²/h) 310 1200 1400 1400 550 

Υποπίεση (mbar) 200 20 25 25 270 

Ισχύς κινητήρα (KW) 2,2 1,5 2,2 2,2 5,5 

Στροφές κινητήρα (στροφές/λεπτ.) 2800 2800 2800 2800 2800 

Βάρος (kg) 110 100 125 125 190 

Σακούλα φιλτραρίσματος ● ● ● ●  

Φυσίγγιο φιλτραρίσματος     ● 

Σύστημα δόνησης καθαρισμού του φίλτρου ● ● ● ●  

Αυτόματη έναυση μέσω άμεσης τροφοδοσίας του μηχανήματος  ● ●   

 

Αυτόματη έναυση από μηχάνημα    ●  
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