
Urządzenia wyciągowe /
Odpylacze serii Vacomat

Optymalizacja produkcji • obniżenie kosztów

Do mobilnych zastosowań w produkcji
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Firma Schuko proponuje Państwu specjalistyczne rozwiązania w zakresie technologii wyciągowych i filtracyjnych, oferuje-
my kompleksową usługę obejmującą doradztwo, projekt, wykonanie aż po dostawę, montaż,  
rozruch, serwisowanie i przeszkolenie pracowników obsługi. 
-Właśnie tak powinna wyglądać usługa z prawdziwego zdarzenia.

Naszą kolejną mocną stronę stanowi fakt zatrudniania 200 wykwalifikowanych pracowników w siedmiu 
zakładach. Zespół przedsiębiorstwa prowadzonego przez jego właścicieli od ponad 50 lat produkuje urządzenia 
wyciągowe i filtry odpylające do zastosowań w przemyśle obróbki drewna, papieru oraz tworzyw sztucz-
nych. Wśród naszych klientów są zarówno rzemieślnicy jak i średnie przedsiębiorstwa, aż po duże zakłady 
przemysłowe.

Będąc członkiem VDMA {Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) firma  
Schuko kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo urządzeń zgodnie z aktualnym stanem  
techniki i obowiązującymi normami. Wiele produktów przeszlo badania i odbiory  
odpowiednich zrzeszeń branżowych (np. Holz-BG dla branży przetwórstwa drewna),  
posiada znak GS oraz certyfikat ,Staubgepriitr.

Marka Schuko jest symbolem wydajności i jakości. Warto nam uwierzyć i  
sprawdzić składane przez nas obietnice.

Projekt i realizacja przez jednego wykonawcę
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Typ Nr art.
Silnik napędowy  

400 V, 50 Hz,  
3-fazy ~ [kW]

Króciec 
ssawny   
Ø [mm]

Wydajność
powietrza

[m³/h]

Nominalna 
wydajność 
powietrza  

[przy 20m/s]

Pod-
ciśnienie  

[Pa]

Regene racja worków 
filtrujących

Powierzchnia 
filtracji
[m²]

Wymiary  
dł.x szer. x wys.   

[mm]

Waga 
[kg]

Poziom  
hałasu 
[dB(A)]

140/160 XP 621 500 2,2 140/160 1.593 1.447 2.200
pneumatyczna   

zapotrzebowanie na powi-
etrze*: ok. 3,5 l przy 6 bar

9,5 1.715 x 900 x 2.130 345 69

140/160 XPe 622 200 2,2 140/160 1.593 1.447 2.200 elektro/mechaniczna 9,5 1.715 x 900 x 2.130 345 69

180 XP 621 910 3,0 180 2.610 1.832 2.450
pneumatyczna   

zapotrzebowanie na powi-
etrze*: ok. 3,5 l przy 6 bar

13,5 2.085 x 900 x 2.130 414 74

180 XPe 621 950 3,0 180 2.610 1.832 2.450 elektro/mechaniczna 13,5 2.085 x 900 x 2.130 414 74

200 XP 621 800 4,0 200 2.495 2.265 2.800
pneumatyczna   

zapotrzebowanie na powi-
etrze*: ok. 3,5 l przy 6 bar

14,5 2.645 x 900 x 2.130 500 73

200 XPe 622 100 4,0 200 2.495 2.265 2.800 elektro/mechaniczna 14,5 2.645 x 900 x 2.130 500 73

250 XP 622 510 5,5 250 4.400 3.534 2.750
pneumatyczna   

zapotrzebowanie na powi-
etrze*: ok. 11 l przy 6 bar

32,0 3.650 x 1.540 x 2.570 962 70

300 XP 623 010 7,5 300 5.950 5.089 2.760
pneumatyczna   

zapotrzebowanie na powi-
etrze*: ok. 11 l przy 6 bar

32,0 3.650 x 1.540 x 2.570 967 74

350 XP 623 020 11 350 7.950 6.912 3.365
pneumatyczna   

zapotrzebowanie na powi-
etrze*: ok. 11 l przy 6 bar

50 3.780 x 1.550 x 2.660 1.070 70

350 XP 

TWIN
623 030 2 x 5,5 350 10.000 6.912 2.550

pneumatyczna   
zapotrzebowanie na powi-
etrze*: ok. 11 l przy 6 bar

50 3.960 x 1.610 x 2.660 1.160 69

*na cykl regeneracji

Uwaga: w przypadku regeneracji impulsem ciśnieniowym wyskość konstrukcyjna H +100mm, długość L + 350 mm

Przegląd urządzeń Vacomat

Odpylacze · seria Vacomat
Dedykowane do odciągu wiórów i pyłów powstających podczas obróbki 
drewna i płyty wiórowej
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Materiał filtracyjny** 
Niezmienna wydajność odciągania  
takze przy wysokim zapyleniu dzięki wor-
kom filtrującym wykonanym z antyslatycz-
nej poliestrowej włókniny igłowej**.  
Jest to szczególnie korzystne, ponieważ 
uniemożliwia trwałe przyczepianie się pyłów 
do filtra.

Specjalnie do mobilnych zastosowań w zakładzie opracowano urządzenia wyciągowe serii Vacomat firmy Schuko. Seria 
Vacomat umożliwia odciąganie dużych ilości pyłu i wiórów już na najmniejszych powierzchniach. Zależnie od stawianych 
wymagań i potrzeb do wyboru są różne modele.

Przyjazny sposób oczyszczania (regeneracja)
• Oznaczenia XP oraz XPe opisują sposób regeneracji 

worków filtrujących. W przypadku urządzeń Vacomat XP 
regeneracja (oczyszczanie) worków filtrujących następuje 
pneumatycznie / mechanicznie za pomocą opatento-
wanego systemu otrząsania poprzez „otrzepywanie“. W 
tym celu wymagane jest podłączenie sprężonego powie-
trza (ciśnienie na wejściu ok. 6 bar, ciśnienie robocze 4 
bar, ilość powietrza potrzebnego na dany cykl regeneracji 
ok. 3,5 l).

• Natomiast czyszczenie worków filtrujących modelu Vaco-
mat XPe następuje wyłącznie metodą elektro/mechaniczną 
za pomocą wydajnego silnika wibracyjnego. System stero-
wania do odczytu stytów bezpotencjałowych oraz do stero-
wania wibracjami generowanymi przez silnik należy do 
zakresu dostawy. (cewki indukcyjne dostępne dodatkowo).

• System regeneracji impulsem ciśnieniowym 
(dostępny jako opcja) 

Główne zalety
• oszczędność czasu dzięki samodzielnej kontroli mocy 

odciągania.
• wysokowydajne silniki energooszczędne najnowszej 

serii, dostosowane do klasy wydajności i wyprodukowane w 
Niemczech.

• bezpieczeństwo inwestycji dzięki najnowszym techno-
logiom.

• optymalna sprawność dzięki wysokowydajnym  
wentylatorom wlasnej produkcji.

• możliwość indywidualnej i przyjaznej dla 
użytkownika lokalizacji w pomieszczeniu roboczym 
dzięki solidnemu wózkowi wyposażonemu w dwa kółka 
stałe i dwa ruchome z hamulcem.

Model XPe  
z elektro/mechaniczną regeneracją worków filtrujących za pomocą
wydajnego silnika wibracyjnego.

Vacomat XP
z pneumatyczno/mechaniczną regeneracją
worków filtrujących (wymagane sprężone powietrze)

Główne parametry i cechy wyposażenia

Małe i zajmujące niewielką przestrzeń modele podstawowe-jako wyciąg dla pojedyńczych maszyn

1

**Materiał filtracyjny klasy typu „M“, sprawdzony zgodnie z DIN EN 60335-2-69-AA
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Szybki i łatwy rozruch - Do zakresu dostawy należą:
• szafa sterownicza dostosowana do danego modelu
• dwa kółka stałe i dwa kółka skrętne z hamulcem
• kabel 6 m, wtyczka (16A)
• wbudowany przełącznik faz     zestaw worków na wióry

Pojemniki zasypowe
• Odpowiednio do indywidualnych potrzeb ilość pojemników 

zasypowych na wióry zależy od wydajności odciągania oraz 
wersji urządzenia Vacomat i może wynosić od 1 do 4 
pojemników, każdy o pojemności 240 do 480 l.

• Bezproblemowe usuwanie odpadów produkcyjnych (pył 
i wióry) w pyłoszczelnych pojemnikach zasypowych 
wyścielonych workami na wióry (średnica 770 mm, 
rozmiar V, nr art 582 500).

• Szybka kontrola stanu napełnienia przez wziernik. 

Zależnie od potrzeb - optymalne urządzenie

Urządzenia Vaoomat serii 140/160, 180 i 350 wyposażone 
są w opatentowane worki filtrujące Schuko-Cone®.  
W porównaniu z tradycyjnymi workami filtrującymi posiadają 
one o 60% większą powierzchnię filtracji dzięki podwójnej 
warstwie filtrującej.

Pojemnik na wióry 100/4/130 (opcja) 
• Łatwy montaż do podłączenia brykieciarki Compacto

• Zmniejszenie objętości i wstępne zagęszczenie do 
autom. odprowadzania przez śluzę celkową lub wygarniacz 
ślimakowy.

• Oszczędność czasu - w przypadku większych iości pyłu i 
wiórów nie ma potrzeby wymiany pojemnika. 

• Szybka kontrola  
stanu napełnienia 
przez klapę 
rewizyjno/wziernikową.

Warianty odprowadzania wiorów i pyłu
Pojemniki zasypowe, pojemniki na wióry,  
śluza celkowa, ślimak skośnorurowy.

Łatwiejszy transport 
dzięki zmniejszeniu wysokości

• o 150mm 
• o 170 mm
• Wysokość montażowa 1.960 mm
• (możliwość zdemontowania dachu na miejscu)

Profesjonalne urządzenia dużej mocy ssącej do zadań specjalnych w zakresie odpylania

3
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Querschnitt des Filterschlauches Schuko Cone®

Absprengung der Staubpartikel 
durch Ausschlagen

Filterhilfsschicht 
(Filterkuchen)

Absprengung der Staubpartikel 
durch Ausschlagen

Filterhilfsschicht 
(Filterkuchen)

Reingasraum

Rohgasraum

Reingasraum

Rohgasraum

= saubere, gefilterte Luft= schmutzige, belastete Luft

schmutzige, 
belastete Luft
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przestrzeń powietrza oczyszczonego

przestrzeń powietrza nieoczyszczonego

Usuwania cząstek 
poprzez regenerację

Usuwania cząstek 
poprzez regenerację

powietrze 
zanieczyszczone, 

zapylone

Warstwa pomocnicza filtra 
(placek filtracyjny)
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Jakość - profesjonalizm i bezpieczeństwo
Schuko jest przedsiębiorstwem prowadzonym przez jego właścicieli od  
ponad 50 lat i dzięki 200 pracownikom w siedmiu zakładach produkuje 
urządzenia wyciągowe i filtry odpylające do zastosowań w przemyśle
obróbki drewna, papieru oraz tworzyw sztucznych. Wśród naszych
klientów są zarówno rzemieślnicy jak i średnie przedsiębiorstwa, aż po
duże zakłady przemysłowe.

Jako firma należąca do VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau e.V .) kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo urządzeń
zgodnie z aktualnym stanem techniki i obowiązującymi normami.

Sprawdzone bezpieczeństwo - do stosowania we wnętrzach
Dzięki temu spełniamy wymagania zrzeszeń branżowych określone w
przepisach ubezpieczeniowych i BHP.

Czyste powietrze i mniej niż 0,1 mg/m3 zawartości pyłu
resztkowego - Produkty posiadają znak H3 oraz znak GS (geprüfte Sicher-
heit) testowane bezpieczeństwo.

Siedem zakładów, z czego sześć na terenie Niemiec - zawsze
w pobliżu
Doradztwo, projekt, wykonanie, dostawy, montaż, rozruch, serwis,
szkolenie pracowników oraz rozbudowany dział obsługi klienta
zapewniający sprawny i fachowy serwis.

Wszystko z jednego źródła - usługa z prawdziwego zdarzenia.

Jakość i bezpieczeństwo, które się opłacają
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Vacomat 140/160 XP i XPe z jednym pojemnikiem zasypowym

Vacomat 140/160 XP

Model XPe  
z elektro/mechaniczną regeneracją
worków filtrujących za pomocą
wydajnego silnika wibracyjnego

Wyposażenie najwyższej klasy: 
• niezmienna wydajność odciągania także przy  

wysokim zapyleniu dzięki workom filtrującym Schuko 
Cone® wykonanym z antystatycznej poliestrowej 
włókniny igłowanej**

• opatentowane worki filtrujące Schuko Cone®, 
które w porównaniu z tradycyjnymi workami filtrującymi 
posiadają o 60% większą powierzchnię filtracji dzięki 
podwójnej warstwie filtrującej

• obsługa przyjazna dla użytkownika dzięki 
możliwości wyboru regeneracji pneumatyczno/mechani-
cznej w przypadku Vacomat XP (wymagane sprężone 
powietrze) lub elektromechanicznej za pomocą wydajn-
ego silnika wibracyjnego w przypadku Vacomat XPe

• szybka kontrola stanu napełnienia przez wziernik w 
dużym pojemniku zasypowym

Dane techniczne Vacomat 140/160 XP oraz 140/160 XPe

Typ
Vacomat

Nr art.
Silnik napędowy   

400 V, 50 Hz,  
3-fazy ~ [kW]

Króciec ssawny   
Ø [mm]

Wydajność
powietrza

[m³/h]

Nominalna 
wydajność  
powietrza 

[przy 20m/s]

Podciśnienie  
[Pa]

Regene racja worków 
filtrujących

Powierzchnia 
filtracji
[m²]

Wymiary  
dł.x szer. x wys.   

[mm]
Waga [kg]

Poziom  
hałasu 
[dB(A)]

140/160 XP 621 500 2,2 140/160 1.593 1.447 2.200

pneumatyczna   
zapotrzebowanie na 
powietrze*: ok. 3,5 l 

przy 6 bar

9,5 1.715 x 900 x 2.130 345 69

140/160 XPe 622 200 2,2 140/160 1.593 1.447 2.200 elektro/mechaniczna 9,5 1.715 x 900 x 2.130 345 69

* na cykl regeneracji

**Materiał filtracyjny klasy typu „M“, sprawdzony zgodnie z DIN EN 60335-2-69-AA

• wysokowydajny i energooszczędny silnik wyprodu-
kowany w Niemczech

• wygodne usuwanie odpadów produkcyjnych umożliwia 
zakładany worek na wióry rozmiar V (nr art 582 500)

• różne warianty wykonania dzięki możliwości 
podłączenia króćca ssawnego do wyboru z lewej lub z 
prawej strony, o średnicy 140 mm lub 160 mm.
Przejściówka ze średnicy 160 mm na 140 mm w zakre-
sie dostawy

• optymalny transport dzięki możliwości  
zmniejszenia wysokości o 150 mm

• szybki rozruch, ponieważ oba typy urządzeń Vacomat są 
gotowe do podłączenia i wyposażone w przewód o 
długości 6m, przełącznik faz oraz zestaw worków na wióry

Bezkonkurencyjna
wydajność
odciągania

Uwaga: w przypadku regeneracji impulsem ciśnieniowym wysokość konstrukcyjna H + 100 mm, długość L + 350 mm
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Dane techniczne Vacomat 180 XP oraz 180 XPe

Typ
Vacomat

Nr art.
Silnik napędowy   

400 V, 50 Hz,  
3-fazy ~ [kW]

Króciec ssawny   
Ø [mm]

Wydajność
powietrza

[m³/h]

Nominalna 
wydajność  
powietrza 

[przy 20m/s]

Podciśnienie  
[Pa]

Regene racja worków filtrujących
Powierzchnia 

filtracji
[m²]

Wymiary  
dł.x szer. x wys.   

[mm]

Waga 
[kg]

Poziom  
hałasu 
[dB(A)]

180 XP 621 910 3,0 180 2.610 1.832 2.450
pneumatyczna   

zapotrzebowanie na powietrze*: 
ok. 3,5 l przy 6 bar

13,5 2.085 x 900 x 2.130 414 74

180 XPe 621 950 3,0 180 2.610 1.832 2.450 elektro/mechaniczna 13,5 2.085 x 900 x 2.130 414 74

* na cykl regeneracji

Wyposażenie najwyższej klasy:
• opatentowane worki filtrujące Schuko Cone® 

wykonane z antystatycznej poliestrowej włókniny 
igłowanej**, które w porównaniu z tradycyjnymi workami 
filtrującymi posiadają o 60% większą powierzchnię 
filtracji oraz podwójną warstwę filtrującą

• obsługa przyjazna dla użytkownika dzięki 
możliwości wyboru regeneracji pneumatyczno 
mechanicznej w przypadku Vacomat XP (wymagane 
sprężone powietrze) lub elektromechanicznej za pomocą 
wydajnego silnika wibracyjnego w przypadku Vacomat XPe

• różne warianty wykonania dzięki możliwości podłączenia 
króćca ssawnego do wyboru z lewej lub prawej strony

• wysokowydajny i energooszczędny silnik 
wyprodukowany w Niemczech

• kontrola ciśnienia strumienia objętości dla  
bezawaryjnej pracy wyciągu 

Vacomat 180 XP i XPe z dwoma pojemnikami zasypowymi

Vacomat 180 XP

Model XPe  
z elektro/mechaniczną regeneracją 
worków ‚filtrujących za pomocą 
wydajnego silnika wlbracyjnego.

Uwaga: w przypadku regeneracji impulsem ciśnieniowym wysokość konstrukcyjna H + 100 mm, długość L + 350 mm

• szybka kontrola stanu napełnienia przez wziernik w dwóch 
dużych pojemnikach zasypowych

• wygodne usuwanie odpadów produkcyjnych umożliwiają 
zakładane worki na wióry rozmiar V (średnica 770 mm,  
nr art. 582 500)

• optymalny transport dzięki możliwości  
zmniejszenia wysokości o 150 mm

• szybki rozruch. Oba typy urządzeń Vacomat są gotowe do 
podłączenia i wyposażone w przewód o długości 6m, wbudowany 
przełącznik faz oraz zestaw zapasowych worków na wióry.

• Dla uzyskania najlepszych rezultatów odpylania w 
przypadku pyłów materiałów wzmacnianych włóknem 
węglowym bądź szklanym oraz pyłów gipsu oferujemy 
specjalne wyposażenie naszych Vacomatów, takie jak 
czyszczenie ciśnieniowe lub filtracja HEPA H13 (na życzenie).

Wyposażenie dodatkowe (dostępny jako opcja)
• system regeneracji impulsem ciśnieniowym

**Materiał filtracyjny klasy typu "M", sprawdzony zgodnie z DIN EN 60335-2-69-AA
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Vacomat 200 XP i XPe z trzema pojemnikami zasypowym

Dane techniczne Vacomat 200 XP oraz 200 XPe

Typ
Vacomat

Nr art.
Silnik napędowy   

400 V, 50 Hz,  
3-fazy ~ [kW]

Króciec 
ssawny   
Ø [mm]

Wydajność
powietrza

[m³/h]

Nominalna 
wydajność  
powietrza 

[przy 20m/s]

Podciśnienie  
[Pa]

Regene racja worków filtrujących
Powierzchnia 

filtracji
[m²]

Wymiary  
dł.x szer. x wys.   

[mm]

Waga 
[kg]

Poziom  
hałasu 
[dB(A)]

200 XP 621 800 4,0 200 2.495 2.265 2.800
pneumatyczna   

zapotrzebowanie na powietrze*: 
ok. 3,5 l przy 6 bar

14,5 2.645 x 900 x 2.130 500 73

200 XPe 622 100 4,0 200 2.495 2.265 2.800 elektro/mechaniczna 14,5 2.645 x 900 x 2.130 500 73

* * na cykl regeneracji

Vacomat 200 XP

Model XPe  
z elektro/mechaniczną 
regeneracją worków filtrująch 
za pomocą ‚wydajnego silnika 
wibracyjnego

Wyposażenie najwyższej klasy:  
• zwiększona wydajność odciągania dzięki wysokowy-

dajnemu wentylatorowi po stronie oczyszczonego powietrza
• różne warianty wykonania dzięki możliwości podłączenia 

króćca ssawnego do wyboru z lewej lub prawej strony
• niezmienna wydajność odciągania także przy wysokim 

zapyleniu dzięki workom filtrującym o długiej żywotności, 
wykonanym z antystatycznej poliestrowej włókniny 
igłowanej**. które uniemozliwiają trwale przyleganie pyłów

• obsługa przyjazna dla użytkownika dzięki możliwości 
wyboru regeneracji pneumatyczno/mechanicznej w przy-
padku Vacomat XP (wymagane sprężone powietrze) lub 
elektromechanicznej za pomocą wydajnego silnika wibra-
cyjnego w przypadku Vacomat XPe

• szybka kontrola stanu napełnienia przez wziernik w 
trzech dużych pojemntkach zasypowych

• wysokowydajny i energooszczędny silnik wyproduko-
wany w Niemczech

• wygodne usuwanie odpadów produkcyjnych umożliwiają 
zakładane worki na wióry rozmiar V  
(Ø 770 mm. nr art. 582 500)

• kontrola ciśnienia strumient a objętości dla bezawaryjnej pracy 
wyciagu

• optymalny transport dztięki możltwości zmniejszenia 
wysokości o 150 mm

• szybki rozruch, ponieważ oba typy urządzeń Vacomat są 
gotowe do podłączenia i wyposażone w przewód o długości  
6m, wbudowany przełącznik faz oraz zestaw worków na wióry

 Wyposażenie dodatkowe (dostępny jako opcja) 
• brykieciarka Compacto
• pojemnik na wióry SPB 100/3/130 (pojemność 1m3)

Uwaga: w przypadku regeneracji impulsem ciśnieniowym wysokość konstrukcyjna H + 100 mm, długość L + 350 mm

**Materiał filtracyjny klasy typu "M", sprawdzony zgodnie z DIN EN 60335-2-69-AA
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Vacomat 250 XP i 
Vacomat 300 XP

Mobilni giganci -  Vacomat 250 XP i 300 XP

Urządzenia Vacomat 250 XP i 300 XP są jednakowe pod względem budowy. Różnią się jedynie otworem wyciągowym oraz mocą 
wentylatora. Strona ssąca znajduje się standardowo po prawej stronie, istnieje jednak możliwość wyboru lewej strony za dopłatą.

Dane techniczne Vacomat 250 XP oraz 300 XP

Typ
Vacomat

Nr art.
Silnik napędowy   

400 V, 50 Hz,  
3-fazy ~ [kW]

Króciec ssawny   
Ø [mm]

Wydajność
powietrza

[m³/h]

Nominalna 
wydajność  
powietrza 

[przy 20m/s]

Podciśnienie  
[Pa]

Regene racja worków filtrujących
pneumatyczna   

zapotrzebowanie na  
powietrze*:

Powierzchnia 
filtracji
[m²]

Wymiary  
dł.x szer. x wys.   

[mm]

Waga 
[kg]

Poziom  
hałasu 
[dB(A)]

250 XP 622 510 5,5 250 4.400 3.534 2.750  ok. 11 l przy 6 bar 32,0 3.650 x 1.540 x 2.570 962 70

300 XP 623 010 7,5 300 5.950 5.089 2.760 ok. 11 l przy 6 bar 32,0 3.650 x 1.540 x 2.570 967 74

 * * na cykl regeneracji

Wyposażenie najwyższej klasy: 
• dłuższy okres użytkowania odpylacza dzięki dużej 

komorze do rozpraszania energii (niewielkie obciążenie 
oddziałujące na materiał filtrujący)

• niski poziom hałasu podczas pracy dzięki 
dwuściankowej obudowie worka filtrującego - 70/74 dB(A)

• szybka kontrola stanu napełnienia przez wziemik w 
czterech pojemnikach zasypowych

• wygodne usuwanie odpadów produkcyjnych 
umożliwiają zakładane worki na wióry rozmiar V, Ø 770 
mm (nr art. 582 500)

• obsługa przyjazna dla użytkownika dzięki 
automatycznie uruchamianej regeneracji filtra 
(pneumatyczna/mechaniczna)

• niezmienna wydajność odciągania także przy 
wysokim zapyleniu dzięki workom filtrującym o długiej 
żywotności, wykonanym z antystatycznej poliestrowej 
włókniny igłowanej**

• oszczędność czasu dzięki samodzielnej kontroli 
wydajności odciągania

• zwiększone bezpieczeństwo zapewnia automatyczne 
urządzenie gaśnicze zgodnie z GS-H0-07, z gaśnicą 
proszkową (nie powoduje uszkodzeń wodą)

• optymalny transport dzięki możliwości zmniejszenia 
wysokości (170 mm)

• wysokowydajny i energooszczędny silnik  
wyprodukowany w Niemczech

 Uwaga: w przypadku regeneracji impulsem ciśnieniowym wysokość konstrukcyjna H + 100 mm, długość L + 350 mm

**Materiał filtracyjny klasy typu "M", sprawdzony zgodnie z DIN EN 60335-2-69-AA

HO 193028

dguv.de/pruefzeichen
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Szafa sterownicza (zawarta w cenie urządzenia Vacomat) Nr art.
Szafa sterownicza automatyki Typ V 22/23  (dła Vacomat 5,5 / 7,5 kW)  
autom. uruchomienie wentylatora przy starcie do 8 maszyn obróbczych, autom regeneracja filtra

(887 550) 
włącznie 

Vacomat 250 XP i 300 XP

888 600
888 650
889 070
625 300
710 820
823 050
623 060
750 150

---

Wyposażenie dodatkowe (dostępne jako opcja) 
   Sterowanie dodatkowe dla V22/23/24. do regulacji maks. 8 zasuw pneum. lub mech.
   Sterowanie dodatkowe dla V22/23/24. do regulacji maks. 8 zasuw pneum. lub mech. z /lub bez zliczania czasu pracy

   Regulacja systemu regeneracji impulsem ciśnieniowym dla Vacomat 250/300/350 XP

   System regeneracji impulsem cisnieniowym dla poprawy regeneracji filtra (dodatkowo 350 mm długości i 100 mm wys.) 

   Śluza celkowa, typ ZRS 10, certyfikat Atex 1.400 x 260 mm (Uwaga: wysokość konstrukcyjna + 150 mm) 
   Rura opadowa przy śluzie celkowej 1.400 x 260 mm
   Podajnik ślimakowy do montażu pod ZRS 1.400 x 260 mm
   Podajnik na wióry SPB 100/4/130 ((pojemność 1m3) 
   Przystosowane do różnych brykieciarek Compacto

Uwaga: Ze wzgledów technologicznych równomierne napełnianie worków na wiory często nie jest możliwe.

Vacomat 250 XP i 300 XP
z bocznym przenośnikiem

ślimakowym po lewej stronie na
potrzeby zmiennego napełniania

kontenera (opcja)
Ogrodzenie ochronne wokół kontenera 

* opcjonalnie 
710 x 710 mm 
Nr art. 623045 

* przy użyciu głowicy wylotowej powietrza (dużej) (Nr. art. 623 045)  
 zmienia się wymiar przyłącza powietrza powrotnego 710 x 710 mm

750 x 480 *
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Dane techniczne Vacomat 350 XP oraz 350 XP TWIN

Typ
Vacomat

Nr art.
Silnik napędowy   

400 V, 50 Hz,  
3-fazy ~ [kW]

Króciec ssawny   
Ø [mm]

Wydajność
powietrza

[m³/h]

Nominalna 
wydajność  
powietrza 

[przy 20m/s]

Podciśnienie  
[Pa]

Regene racja worków 
filtrujących

pneumatyczna   
zapotrzebowanie  
na powietrze*:

Powierzchnia 
filtracji
[m²]

Wymiary  
dł.x szer. x wys.   

[mm]

Waga 
[kg]

Poziom  
hałasu 
[dB(A)]

350 XP 623 020 11 350 7.950 6.912 3.365 ok. 11 l przy 6 bar 50 3.780 x 1.550 x 2.660 1.070 70

350 XP TWIN 623 030 2  x  5,5 350 10.000 6.912 2.550 ok. 11 l przy 6 bar 50 3.960 x 1.610 x 2.660 1.160 69

* na cykl regeneracji Uwaga: w przypadku regeneracji impulsem ciśnieniowym wysokość konstrukcyjna H + 100 mm, długość L + 350 mm

Vacomat 350 XP / TWIN - dedykowany do najbardziej wymagających zadań 
związanych z odciąganiem bezpośrednio w wymaganym punkcie (PoD Point of Duyst)

Wyposażenie najwyzszej klasy / sprawdzona technologia 
• niezmienna wydajność odciągu także przy wyso-

kim zapyleniu dzięki workom filtrującym klasy pyłowej 
M, wykonanym z antystatycznej poliestrowej włókniny 
igłowanej**

• dłuższy okres użytkowania odpylacza dzięki 
zwiększonej powierzchni filtracji i dużej komorze do 
rozpraszania energii (niewielkie obciążenie oddziałujące 
na materiał filtrujący)

• obsługa przyjazna dla użytkownika dzięki 
automatycznie uruchamianej pneumatyczno-
mechanicznej regeneracji worków filtrujących 
opcjonalnie: możliwosć dostawy systemu regeneracji 
impulsem ciśnieniowym

• krótkie odcinki rur, a tym samym niewielkie opory 
przewodów

• możliwość łatwej kontroli poziomu napełnienia wiór-
ami przez wziernik w czterech dużych, przejezdnych pojem-
nikach zasypowych na wióry

• szafa sterownicza automatyki z inteligentnym stero-
waniem na potrzeby automatycznego uruchamiania wen-
tylatora przy starcie nawet do 8 maszyn za pośrednictwem 
cewki indukcyjnej lub styku bezpotencjałowego

• praca urządzenia ułatwiająca konserwację poprzez 
samodzielną kontrolę wydajności odciągania oraz  
wskazanie chwilowego stopnia zabrudzenia

• kompaktowa budowa zapewniająca oszczędność 
miejsca, możliwość ustawienia także w pomieszczeniach 
(zależnie od materiału wiórowego)

• łatwiejszy transport dzięki zmniejszeniu wysokości do 
2.210 mm. Wysokość montażowa 1.960 mm (możliwość 
zdemontowania dachu na miejscu)

Vacomat 350 XP i 
Vacomat 350 XP TWIN, 2 x 5,5 kW

Urządzenia wyciągowe 

Urządzenia wyciągowe 

- najwyższa klasa 

- najwyższa klasa 

Vacomat 350 XP i 350 XP TWIN

Vacomat 350 XP i 350 XP TWIN
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

**Materiał filtracyjny klasy typu "M", sprawdzony zgodnie z DIN EN 60335-2-69-AA

Te modele z najwyższej półki umożliwiają jednoczesny 
odciąg z kilku pojedyńczych maszyn, a także z duzych 

produkcyjnych CNC o średnicy połączenia 350 mm  
i maksymalnym przepływie powietrza 7 950 m3 / h 

(350 XP) lub 10 000 m3 / h (350 XP TWIN).
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Wyposażenie dodatkowe (dostępne jako opcja)
   szafa rozdzielcza z dodatkowym sterowaniem do re-

gulacji maks. 8 zasuw pneumatycznych lub mechanicznych 
z / lub bez zliczania czasu pracy

   system regeneracji impulsem ciśnieniowym wraz z 
regulacją dla poprawy regeneracji filtra (zwiększenie wagi 
o 20kg)

   śluza celkowa typu ZRS 10, 1.400 mm x 260 mm, certy-
fikat Atlex

   rura opadowa przy ZRS 1.400 x 260 mm
   podajnik ślimakowy skośnorurowy do montażu pod 

ZRS 1.400 x 260 mm
   brykieciarki Compacto
   pojemnik na wióry SPB 100/4/130 ((pojemność 1m3)

Główne zalety
Opatentowane elementy filtracyjne Schuko Cone®:
 powiezchma filtracji 50 m2

 minimalne obciążenie worków filtrujących
 wysoki stopień filtracji
 długi okres użytkowania
 kompaktowa budowa

Najwyższa efektywność energetyczna:
 własnej produkcji wentylatory o dużej wydajności
 efektywne energetycznie niemieckie silniki IE3
 minimane opory zapewniają optymalne kierowanie 

powietrzem i
 krótkie trasy przewodów
 oszczędność kosztów ogrzewania dzięki pełnej reku-

peracji ciepła przy instalacji w pomieszczeniach
 inteligentne sterowanie poprzez powiazanie z maszy-

nami połączonymi w sieci (opcjonalnie)

Ochrona środowiska i pracownikow:
 poziom zapylenia zdecydowanie poniżej określonej prze-

pisami wartości granicznej 0.1 mg/m3 dla recyrkulacji 
powietrza w przestrzeniach roboczych

 urządzenie zabezpieczające: automatyczne urządzenie 
gaśnicze z gaśnicą proszkową zgodnie z GS-H0-07 (nie 
powoduje uszkodzeń wodą)

 niski poziom hałasu dzięki dwuściankowej obudowie worka 
filtrującego i wentylatora - 68/70 dB(A)

 konstrukcja urządzenia zgodna z nową normą unijną prEN 
16770 

Indywidualna konfiguracja urządzeń
 silnik - 11 kW w standardzie
 wyciąg po prawej strome (opcjonalme po lewej za dopłatą)
 11 kW z falownikiem dla indyw. dostosowania 

wydajności odciągania do potrzebnej ilości powietrza
 TWIN - dwa silniki 5,5 kW z zapewniające maksym-

alny poziom indywidualnego dostosowania wydajności 
odciągania w przypadku dużej zmienności warunków 
produkcji.

Opatentowane worki filtrujące 
Schuko Cone® włącznie

włącznie  
Automatyczne urządzenie 
gaśnicze z gaśnicą proszkową 

Regeneracja  
impulsem  
ciśnieniowym 
(opcja Nr. art. 625500) 

włącznie  
Szafa sterowni-
cza automatyki 
Typ V24

Pojemnik na wiory 100/130  
(opcjonalnie zamiast pojemników zasypowych)

Brykieciarka 
Compacto (opcja)

Śluza celkowa  
certyfikat Atex 

(opcja zamiast pojemników  
zasypowych)

Kontrola stanu 
napelnienia 
pojemników 
zasypowych 
włącznie

Układ odprowadzania podajnikiem 
skośnorurowym (opcja) 

Punkt  
podłączenia  
rury opadowej
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Wdrażamy nowe rozwiązania! 

www.schuko.pl

Schuko Polska Sp. z o.o. · Kolonia Sarnowa · Biskupie Sarnowskie 9 · PL-62-561 Ślesin · 
 +48 (0) 63 / 245 64 00 · Faks +48 (0) 63 / 245 61 29 · slesin@schuko.pl
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