Armadis luchtfilter reiniger AFB
voor het eenvoudig en snel reinigen van luchtfilters
Het reinigen van luchtfilters is vaak een tijdrovend en vervelend werk dat nogal eens wordt overgeslagen.
Met alle gevolgen van dien . Het brandstofverbruik neemt toe en de kosten zullen aanzienlijk oplopen.
Bovendien bestaat het gevaar voor schade aan motor en turbo.
Wordt er gereinigd met een blaaspistool dan is het moeilijk om het gehele filter te raken en
kan eenvoudig een gat in het filterpapier worden geblazen.
Armadis heeft voor het reinigen de ideale oplossing: De luchtfilter reiniger AFB
De Armadis luchtfilter reininger bestaat uit een conische deksel, een geleide buis en een rotor.
De conische deksel past op vrijwel alle afmetingen ronde luchtfilters voor verbrandingsmotoren,
industriële filters en filters voor warmtewisselaars in stallen.
Op de geleide buis wordt met een snelkoppeling de persluchtslang aangesloten.
Aan de onderzijde van de geleide buis kunnen door middel van een speciale adapter
snel en eenvoudig verschillende afmetingen rotoren worden bevestigd.
De snel draaiende rotoren hebben 4 uitstroomopeningen die in verschillende richtingen blazen
waardoor ze een groot oppervlak reinigen.
Door de conische deksel op het filter te plaatsen en de geleide buis langzaam op en neer te bewegen
wordt elke centimeter van het filter schoon geblazen.
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Armadis luchtfilter reiniger AFB
voor het eenvoudig en snel reinigen van luchtfilters

Voordelen
- Eenvoudig werk
- Snel
- Toename motorprestaties
- Vermindering van kostbare (turbo)
reparaties
- Verlenging van motorlevensduur
- Verlaging van brandstofverbuik
- Altijd een schoon filter voorhanden
- Een investering die zich snel terug verdient

75 mm.
115 mm.
150 mm.
225 mm.

Keuze uit verschillende rotoren

Geschikt voor kleine, middelgrote en grote luchtfilters

Altijd passende multi-ring deksel

Stevige kunststof koffer

Afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.
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