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Evotec industriële stofzuiger, type EP 1136 

Standaard uitvoering 
 
• Krachtige industriezuiger speciaal voor het opzuigen van (gezondheidschadelijke) stoffen; 
• Verkrijgbaar in stofklasse M of H; 
• Hoge kwaliteitsstandaard – Goed ontwikkelde bypassmotoren, geluidgedempte turboventilatoren 

aan uitblaaskant; 
• Robuust en lichtlopend onderstel voor hoge mobiliteit. Compacte, modulaire bouwwijze met 

hoogwaardige RVS ketel (V2A); 
• Hendel om de vuilopvang ketel laten zakken voor eenvoudige afvoer van het opgezogen materiaal; 
• Effectieve, eenvoudig te bedienen filterreiniging voor een hoge filterstandtijd. Onderdrukmanometer 

voor filtercontrole; 
• Cycloon-afscheider voor het beter afscheiden van fijnstoffen en grof materiaal; 
• Oppervlakteveredelde Euronormfilter volgens EN 60335-2-69 met grote filtersterkte; 
• Snelkoppeling met vastzetinrichting en draairichting voor veilige aansluiting van de zuigslang. 
 
 
Technische gegevens 
 
Spanning 230 Volt 
Motor 3.600 Watt 
Luchtstroom max. 10.000 l/min 
Onderdruk max. 240 mbar 
Filteroppervlak 2,2 of 3,2 m² 
Inhoud ketel 60 L 
Slangaansluiting Ø 80 mm 
Afmetingen 94 x 67 x 132 cm 
Gewicht 70 kg 
Lengte aansluitkabel 8 m 
Slang ø 50 mm, Lengte 3,5 m, met verloopstuk. 
  

http://www.vos.nu/
mailto:info@vos.nu


 

J.W. VOS B.V.  De Zelling 22 
www.vos.nu Prijzen exclusief btw, levering en montage, tenzij anders vermeld. 3342 GS Hendrik Ido Ambacht 
info@vos.nu Technische en prijswijzigingen voorbehouden. 078.684.684.0 

 
 
De Evotec EP 1136 is een zeer krachtige industriestofzuiger, ontwikkeld speciaal voor het opzuigen 
van (gezondheidschadelijke) stoffen. In de bouw moet volgens de wet stofvrij gewerkt worden. Gooi 
dus uw bezem aan de kant en ga voor een duurzame oplossing met een Evotec stofzuiger aan de 
slag. Voor het stofvrij werken heeft Evotec een complete serie industriezuigers in de stofklasse M en 
H ontwikkeld. Dus ook geschikt voor het afzuigen van kwartshoudend steenstof. Voor vele 
stofproblemen kan Evotec een oplossing bieden. 
 
 
 
Opties 
 
Handvloerzuig-set bestaande uit buis en een 450 mm brede vloerzuigmond 
 
Voorzetzuigset voor het zuigen van grote oppervlakken, mond 700 mm breed 
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