
RONDA® Støvsuger

Model 2000 (2200 W) ø 90 82.16.0062

RONDA® 2000 (3300 W) ø 90 . . . . . . . . . . . . . . . . 82.16.0063

RONDA® 2000 Green Tech er en heavy duty industristøvsuger
beregnet til opsugning af store mængder fint og sundhedsfar-
ligt støv. Maskinen opfylder de myndighedskrav, der i dag stil-
les til støvsugere inden for industrien og byggebranchen.
Velegnet til større rengøringsopgaver, sammen med større sli-
bemaskiner til f.eks. træ- eller betongulve m.m.
De 2 eller 3 motorer med en samlet watteffekt fra 2200 op til
3300 Watt sammen med et teflonbelagt filterareal på 1,87 m2

gør luftgennemstrømningen så stor, at udsugning fra gulvslibe-
maskiner, håndværktøj og fjernelse af støv i øvrigt løses uden
besvær.

• Selvrensende teflonbelagt kanalfilter
(BIA støvklasse M)

• Vedvarende sugestyrke
• Filterrens under drift
• Vakuummeter til kontrol af filterbelastning
• HEPA-filter (BIA H filtrerer 99,995% ved 0,3 µm)
• Rammestativ med store hjul.
• Let at transportere
• Bundtømning med opsamling i plastsæk, i éngangs-

beholder m/hank og forsegling eller direkte i beholder.
• Afledt for statisk elektricitet

TEKNISKE DATA 82.16.0062 82.16.0063
Blow through motor 2 x 1100 3 x 1100 W
Spænding 230 380 V
Udtag, max. - - W
Data for den installerede motor:
- Vakuum, max. (per motor) 2550 2550 mmVs

25 25 kPa
- Luftmængde, max. (per motor) 54 54 l/sek.

194 194 m³/t.
Støjniveau (ISO 11201) <70 <70 dB(A)
* Sugeeffekt, max. ((P2) baseret på IEC 60312) 530 780 W
Opsamlingskapacitet (pose/beholder) 28/43 28/43 l
Forfilter 1,87 1,87 m2

HEPA-filter 2,2 2,2 m2

Højde 1320 1320 mm
Bredde 655 655 mm
Længde/dybde 620 620 mm
Vægt uden tilbehør 46 48 kg
Beholderstuds ø 90 ø 90 mm
Ledningslængde 8 8 m

* Data på maskinen med 5 meter ø 50 mm slange



RONDA® Støvsuger

STANDARDTILBEHØR:
50 mm håndværkersæt (antistatisk) ø 90............80.33.5027
1 Plastslange, ø 90 mm kobling - 5 m ...................84.54.5022
2 Rør med bøjning .................................................80.52.5000
3 Metalrør 0,25 m...................................................80.52.5020
4 Fugemundstykke.................................................80.34.5000
5 Rund børste ........................................................80.34.5001
6 Plastadapter ........................................................80.34.5002
7 Børstemundstykke B-500 ...................................84.38.5010

STANDARDFILTRE:
1 Kanalfilter ............................................................84.67.1098
2 HEPA-filter...........................................................84.67.5007
3 Plastsæk..............................................................84.64.9990
4 Engangsbeholder med låg ..................................84.64.9989

EKSTRATILBEHØR:
• Separat udblæsningsstuds til bortledning af røg og

ubehagelige dampe fra f.eks. skære- og slibeopgaver.
Omkringliggende støv hvirvles ikke op.
Maskiner med 2 motorer ....................................84.31.0012
Maskiner med 3 motorer ....................................84.31.0009

• Eludtag med start/stop-automatik og eftersug
for elværktøj og afsugning fra maskiner.
Støvsugeren starter automatisk, når elværktøjet
startes. Når elværktøjet stoppes, fortsætter
støvsugeren med at suge i ca. 10 sek. (eftersug).
(kræver 380V/16 A) .............................................80.31.0063

• Sugeslanger kan leveres efter mål.
• Trykluftsudtag med start/stop-automatik og

eftersug for trykluftsværktøj. ..............................80.31.0068
(kun kombineret med 80.31.0063).

Model 2000
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