Újdonság: Starmix IS
szívógép elektromos kéziszerszámokhoz:

„Csak akkor pihen,
amikor Ön!”

Starmix ISP:
folyamatos munka!
STARMIX Qualität
Made in Germany

Szakembereknek, akik szeretik az új technológiákat és a
kiváló minőséget.
Az új IS szériát kifejezetten elektromos kéziszerszámokhoz (csiszolók, fűrészek, maró- és
fúrógépek) fejlesztettük ki. Egyedülálló és innovatív szűrőrendszerrel, ennek nagy hatásfokú,
automatikus lerázásával az új IS széria új távlatokat nyit a szívóerő, a porvisszatartás és az
élettartam tekintetében.

Az új Starmix IS széria.
Starmix IS Compact

Starmix IS Permanent

A klasszikus víz- és porszívógép ipari
felhasználásra.
Bevált technika, új forma, optimalizált ergonómia,
kompakt kivitel, s extrém nagy hasznos
űrtartalom. Bevált Starmix impulzusos
szűrőtisztítás a munkaszünetekben.

Szívógép, mely új technológiai megoldásokat kínál.
Új fejlesztés a legkeményebb felhaszálásokra. A
szűrőtisztítás a szívási folyamat megszakítása
nélkül, munka közben történik, a szívóerő a
szűrőtisztítás alatt sem csökken, ez folyamatos
munkamenetet biztosít.

Új: Starmix ISP
folyamatos munkára
★A
 folyamatos munka lehetősége szívóerő
csökkenése nélkül időt és költséget
takarít meg
★N
 incs megállás a munkában
★B
 iztosabb porelszívás
★E
 xtrém hosszú szűrőbetét élettartam
★B
 GIA engedély, M és H porosztályokra,
valamit azbesztre
★ 3 év garancia

STARMIX Qualität
Made in Germany

Starmix IS-Compact

Az új mérföldkő formában és ergonómiában
Üzemben, vagy építkezésen, az IS Compact típusválasztéka bevált technológiával és minőséggel, megújult
formában kínál megoldást a legnehezebb feladatokra. Az ISC széria nagy teljesítménye formatervezett
külsővel és ergonómiával párosul. A kompakt forma megkönnyíti a kezelést, és a mozgékonyságot, az
alacsonyabb súlypont fokozza a gép stabilitását. A kisebb külső méret ellenére a tartály űrtartalma
változatlan maradhatott. 25 és 50 literes, speciális műanyag tartályokkal szállíthatók.

Új fogantyú
csőrögzítővel

Tartozékdepó

Új formájú
kompakt ház

Optimalizált tartály
nagyobb hasznos űrtartalommal
és alacsonyabb súlyponttal

STARMIX Qualität
Made in Germany

Bevált szűrőrendszer
➔ Két különálló, extrém robusztus
szűrőkazetta 2x 4300 cm² = 8600 cm²
szűrőfelülettel
➔ Optimális szűrőelhelyezés a motor
tengelyével párhuzamosan
➔ Optimalizált a szűrő anyaga (poliészter ill.
HEPA) a kiváló porleválasztásra
➔ Optimális forma a szűrő tökéletes
lerázásához

Optimalizált tartály

Egyszerű kezel

➔ Ütésálló, extrém robusztus speciális műanyag
tartály, 25, 35 és 50 literes kivitelben

➔

➔ Extrém nagy űrtartalom

➔

➔ Dupla falú, belül sima felületű tartályok (csak a
25 és 35 literes), optimális űríthetőség
➔ Nagy és stabil kerekek és görgők
➔ Papír porzsákkal és speciális PE űrítőzsákkal
használható

➔

➔ Porvisszatartás: 99,995%
➔ Hosszú élettartamt

= kiváló elszívás, extrém
gazdaságosság

= hosszú élettartam, kiváló tartósság,
sokoldalú felhasználhatóság

=

Starmix IS-Permanent

Állandó szívóteljesítmény a legnehezebb feladatokra
A vadonatúj fejlesztésű IS Permanent legmeggyőzőbb tulajdonsága az új Starmix szűrőtisztító rendszer a
Permanent Clean (folyamatos szívás). A két különálló szűrőkazetta lehetővé teszi, hogy a gép szívás közben,
automatikusan az egyik szűrőkazettát a légáramról leválasztva, a szívóteljesítmény csökkenése nélkül a
bevált elektromágneses vibrációs eljárással lerázza. A tisztítás szükség esetén automatikusan történik, így
a szűrőkazetták folyamatosan tiszták, a szívóerő állandó, ezáltal időt és költséget takarít meg.

Fogantyú, kábel és gégecső tartóval,
dugaljrögzítő és tartozékdepó

Nagy rakodó felület

Új: Starmix ISP állandó
szűrőtisztítással: folyamatos
munka!

Kiváló, felhasználóbarát
forma

Robusztus, erősített
zárófülek
Új tartály optimális
űrtartalommal

lhetőség

Nagy, erősített kerekek
és görgők

Egyszerű szervízelhetőség

➔ Dugalj kéziszerszámokhoz, automata
indítással

➔ Közvetlenül hozzáférhető
alkatrészek

➔ Egyszerű, áttekinthető kezelés két
kapcsolóval:

➔ Egyszerű és tiszta,
egykezes szűrőcsere
felülről

1. Kapcsoló: fokozat nélküli fordulatszám
állíthatóság

= központi, áttekinthető, egyszerű
kezelés

➔ A két elkülönített légáram (motorhűtő és
szívó) lehetővé teszi víz szívását és az
optimális motorhűtést
➔ Elektronikus indítási és leállási fordulatszám
szabályozás a kisebb indítóáram illetve
leállításkor a gégecső tisztára szívása céljából
➔ Vízszint felismerés és szenzoros kikapcsolás

2. Kapcsoló: dugalj és lerázás vezérlése

➔ Kapcsoló állásának piktogrammja
(csak ISP)

Kiforrott technika

➔ Alacsony zajszint

= por és szenynyeződésmentesen,
szerszám nélkül
végezhető
szűrőcsere

= extrém hosszú élettartam, tiszta és
biztonságos munka

Az IS széria: 90 éves tapasztalat a biztosítéka az
egyedülálló technológiának és a kiváló minőségnek
IS Compact

Cikkszám

IS Permanent

ISC ARD-1625 EWR
ISC ARD-1425 EWS/EWA

ISC ARD-1450 EWS

ISP ARD-1435 EW/EWS

01 36 57 / 01 17 90 / 01 18 13

01 18 06

01 10 97 / 01 17 69

Műszaki adatok:
Teljesítményfelvétel (max)

W

1600 / 1400 / 1400

1400

1400

Légáram (max)

l/s

64 / 61 / 61

61

61

Vákuum (max)

mbar

259 / 248 / 248

248

248

Űrméret
Bruttó - por - víz

l

25 / 20 / 15

50 / 45 / 40

35 / 25 / 22

Zajszint

db(A)

69

69

69

Méret

LxBxH

45,7 x 40 x 53,5 cm

58 x 47 x 64 cm

55 x 40 x 55 cm

Súly

kg

12,7

17,7

15,0

Kábelhossz

m

8 (gumi)

8 (gumi)

8 (gumi)

Felszereltség:
Impulzusos szűrőtisztítás

igen (munkaszünetben)

igen (munkaszünetben)

igen – folyamatosan

Dugalj

igen

igen

igen

Fordulatszám szabályzó

igen

igen

igen

Szűrő ellenőrző lámpa

igen

igen

igen

Légáram/csőátmérő
előválasztó

nem

nem

nem

Hangjelzés légáram csökkenésre

nem

nem

nem

PE űrítőzsák rögzítés

nem

nem

nem

Indítóáram korlátozás, utánfutás

igen

igen

igen

Vízszint felismerés

igen

igen

igen

Antisztatikus előkészítés

igen

igen

igen

Tolókar

nem

igen

nem, rendelhető: B 35
Cikkszám:. 40 62 75

Tartozékdepó

igen

igen

igen

Szűrőkazetta

FKP 4300 (poliészter)
Porvisszatartás: 99,99 %
Cikkszám: 41 60 69

FKP 4300 (poliészter)
Porvisszatartás: 99,99 %
Cikkszám: 41 60 69

FKP 4300 (poliészter)
Porvisszatartás: 99,99 %
Cikkszám: 41 60 69

Pót (elő) szűrő

nem

nem

nem

Papírszűrő

nem
FB 25/35 (rendelésre)
Cikkszám: 41 60 14 (5 db)

nem
FB 50 (rendelésre)
Cikkszám: 41 60 21

nem
FBV 25/35 (rendelésre)
Cikkszám: 41 12 31
(5 db)

EW (elektromos kéziszerszám)

igen
Cikkszám: 04 47 05

nem

igen
Cikkszám: 04 47 05

EWS (elektromos kéziszerszám és
kiegészítők)

igen
Cikkszám: 07 24 01

igen
Cikkszám: 07 24 01

igen
Cikkszám: 07 24 01

EWA (elektromos kéziszerszám-antisztatikus)

igen

nem

nem

Szállítási terjedelem:

(5 db)

Tartozék készletek:

Tartozék készlet EWR

Spezial-Sauger IS Permanent

1 db ø35 mm x 5 m gégecső piros
1 db lépcsős csatlakozó csonk
1 db forgatható csonk

Tartozék készlet EW/EWA
ISP ARM-1435 EW

ISP ARH-1435 EW

ISP ARH-1035 Asbest EW

01 11 10

01 17 76

01 19 36

1400

1400

1000

42*

42*

42*

220*

220*

220*

35 / 25 / 22

35 / 25 / 22

35 / 25 / 22

69

69

69

55 x 40 x 55 cm

55 x 40 x 55 cm

55 x 40 x 55 cm

15,0

15,0

15,0

8 (gumi)

8 (gumi)

6 (gumi)

igen – folyamatosan

igen – folyamatosan

igen – folyamatosan

igen

igen

igen

nem

nem

nem

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

nem, rendelhető: B 35
Cikkszám: 40 62 75

nem, rendelhető: B 35
Cikkszám: 40 62 75

nem, rendelhető: B 35
Cikkszám: 40 62 75

igen

igen

igen

FKP 4300 (poliészter)
Porvisszatartás: 99,99 %
Cikkszám: 41 60 69

FKP 4300 HEPA (poliészter)
Porvisszatartás: 99,995 %
Cikkszám: 41 91 90

FKP 4300 HEPA (poliészter)
Porvisszatartás: 99,995 %
Cikkszám: 41 91 90

3 x speciális űrítőzsák
Cikkszám: 42 57 64 (5 db)

3 x speciális űrítőzsák
Cikkszám: 42 57 64 (5 db)

3 x speciális PE űrítőzsák (azbeszt)
Cikkszám: 42 57 57 (5 db)

nem
FBV 25/35 (rendelésre)
Cikkszám: 41 12 31
(5 db)

nem
FBV 25/35 (rendelésre)
Cikkszám: 41 12 31
(5 db)

nem
FBV 25/35 (rendelésre)
Cikkszám: 41 12 31
(5 db)

igen
Cikkszám: 04 47 05

igen
Cikkszám: 04 47 05

igen
Cikkszám: 04 47 05

nem

nem

nem

nem

nem

nem

1 db ø35 mm x 5 m gégecső
1 db lépcsős csatlakozó csonk
1 db ø35 mm x 5 m antisztatikus
gégecső (csak az EWA tartozéknál)

Tartozék készlet EWS

1 db ø35 mm x 5 m gégecső
1 db rozsdamentes fogócső
levegőszabályzóval
2 db 50 cm-es rozsdamentes
szívócső
1 db fugaszívó
1 db lépcsős csatlakozó csonk
1 db 37 cm-es profi szívófej
kefebetéttel

védettség I

* csővégen mérve

Szívógép elektromos kéziszerszámokhoz

Az IS és HS széria víz- és porszívó gépei az iparnak és
iparosoknak kínálnak kiváló megoldást a legkülönbözőbb
feladatokra. Igényes felhasználóknak készül, elsősorban az
elektromos kéziszerszámoknál keletkező por elszívására. A
kifejlesztett szűrőrendszer s ennek automatikus tisztítása új
lehetőségeket nyitott a szívóerő fokozásában, a
porvisszatartásban és a tartósságban.

Speciális szívógépek

Speciális feladatok különleges technikát igényelnek. Ebből a
célból ajánljuk széles kínálatunkat Önöknek (pl. kazán-,
kerti tavak tisztítása, antisztatikus feladat), egészségre
ártalmas (pl. azbeszt), vagy nagyobb folyadékmennyiség
szívására alkalmas gépeinket. Különleges szűrőtechnika és
számos egyéb megoldás megkönnyíti munkáját és védi
egészségét.

Egyéb szívógépek

A GS és AS szívógépekkel kompromisszum nélkül takaríthat.
Minden célra megfelelő gépet talál: víz-és porszívógépek
iparosoknak és a háztartásba, porszívók szálloda és iroda
takarítására. Nagy felületekre, durvaszemétre, gépekhez,
építkezéseken való takarításra is megtalálja a megoldást.

ELECTROSTAR GmbH
Stuttgarter Straße 36
D - 73262 Reichenbach/Fils
Germany
Phone: +49 (0) 7153/982-0
Fax:
+49 (0) 7153/982-307
infoe@starmix.de · www.starmix.de

Az Ön kereskedője:

1.IS-GP/HU/80 xxx/1/01-11/ · Änderungen vorbehalten

Termékeink még: Starmix szaniter program:
Elektromos kéz- és hajszárítók, borotválkozó és kozmetikai tükrök, szappanadagolók

