
 

 
 
Spånsugs-aggregat MOReTENs SA4000 
 

 ”Renluftsaggregatet” ger 4 gånger bättre luftkvalité än godkända värden. 
 Aggregatet är mycket tystare än vanliga spånsugsaggregat då det är helt 

ljuddämpat. 
 Är utrustad med backspolning av filter. För en bättre rengöring av filter. 
 Byte av säck går lätt utan tunga lyft 
 Lackad i ljusgrå ton för att också smälta in i en ”finare” miljö 

 
Spånsugsaggregat  SA4000 för spånsugning av olika material 
 
Spånsugsaggregatet benämns också ”renluftsaggregat”  som pekar på att filtren är 
mycket tätare än normala filter. För att bibehålla en stor luftkapacitet har arean ökats 
avsevärt. 
 
Aggregatet är helt ljuddämpat. Dämpningen sker med en kombination av 
ljudisoleringsmattor och tjock plåt. (tung , 2 mm) För att ytterligare sänka ljudnivån 
dämpas både ingående och utgående luftkanaler. 
 
 
 
 



 
 
 
För att rengöra och bibehålla kapaciteten finns en ”backspolnings-enhet” i 
aggregatet. Den drivs med tryckluft. Denna teknik finns i de flesta 
industrianläggningar. Filtren är lätt utbytbara och har standarddimensioner. 
 
Spånsäckarna står redan från början på en kärra när byte skall ske. Kärran är 
utrustad med kraftiga gummihjul. Inget lyft behövs när byte av säck sker. 
 
Manövrering 
Standard levereras aggregatet med stor låda och endast plint för motor 
Utrustas  av oss eller elektriker med: 
Start/stopp knappar. 
NC och NO kontaktor för tex anslutningar av automatspjäll. 
Kontaktplint för startström 230 V AC. 
 
Tekniska data 
Motor   3 kW 
Anslutning   3-fas, 400 V 
 
Kapacitet vid friblåsning (utan filter) 4000 m3/tim 
Kapacitet vid 250 Pa motstånd 2500 m3/tim 
 
Filteryta   20 m2 
 
Stos-anslutning  D 200 mm 
Spånvolym   2 x 250 L   
 
Mått B x L x H  650 x 2000 x 1560 mm 
Vikt   320 kg 
 
Tillbehör 
Automatisk rengöring av filter 
Automatstart för flera maskiner 
Spjällstyrningar för flera maskiner (anslutningar till automatspjäll) 
 
Prislista 
320-040 Spånsugsaggregat SA4000 In dia 200 mm, 2 x 250 L säck    27 500 
 3  kW 
 
320-010 Automatisk rengöring av filter för SA.  5 600 
320-015 Autostart vid nollspänning  750 
 
 
 
 
 


