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Toepassingen
Als u zwaar werk verricht of hoge eisen stelt aan stofafzuiging, dan 
vindt u zeker uw gading in onze T-Lijn. Uiterst krachtige motors met 
een groot vermogen hebben een driefase stroomaanvoer nodig. 
Deze machines kunnen alle moeilijke materialen aan: van zand over 
asbest tot afbraakpuin. Deze topmodellen worden vooral gebruikt
voor:

•	 Plaatselijke afzuiging
•	 Centraal stofafzuigsysteem in de bouw en industrie
•	 Alle types van vloerschuur- en/of freesmachines

De T-Lijn HePA Cycloonstofzuigers hebben een betrouwbaar,                  
efficiënt en duurzaam filtersysteem dat grote hoeveelheden fijn 
stof aankan. Stof met een hoog gezondheidsrisico zoals kwarts- en          
asbest stof, maken geen kans dankzij de HePA H13-klasse filters, 
waar elke machine standaard met is uitgerust. Met het Longopac-
afvalzaksysteem tenslotte vervangt u de stofzakken simpel, veilig en 
zonder dat u in contact komt met het stof.

Als het op fijn stof aankomt,
kan er geen compromis 
gesloten worden

Gezondheid
Onze machines zijn zodanig ontworpen dat ze geen gevaar 
betekenen voor uw rug, ledematen, duimen en gehoor. Kortom,  
Pullman-ermator herleidt de gezondheidsrisico’s tot een absoluut 
minimum. Zij zullen u niet blootstellen aan onnodig stof of lawaai. 
Het zijn zeer gebruiksvriendelijke machines die u tijd en vooral geld 
besparen.  Daarenboven zal u ook een daling het ziekteverlof vast-
stellen.  Sommige noemen dit ergonomie, wij noemen dit gezond 
boerenverstand. De arbeidsongeschiktheidsgraad ligt in de bouw-
sector immers veel hoger dan in andere sectoren. We zien het dan 
ook als een uitdaging om ook in uw bedrijf het ziekteverzuim terug te 
dringen. Bij het ontwerpen van onze machines denken we namelijk 
aan u.



T7500
Ons populaire werkpaard dat door 
vele klanten al uitverkoren werd. 
Slijtvaste prefilters en verder stan-
daard uitgerust met HePA H13 filters, 
Jet Pulse filterreinigingssysteem en 
Longopac stofzakwisselsysteem. Ge-
schikt als centraal stofafzuigsysteem 
en voor gebruik in combinatie met 
alle soorten vloerbewerkingsmachi-
nes.

T8600
Dezelfde uitrusting als de T7500 maar met 
een nog krachtigere motor, voor mensen 
die net iets meer nodig hebben. Nu ook 
beschikbaar op propaangas (geen stroom 
voorziening meer nodig) of met auto-       
matische filterreiniging.

T6000 
Totaal vernieuwde machine geschikt voor gebruik 
te samen met grotere diamantschuurmachines. 
Compacter dan zijn grotere broers wat hem ideaal 
maakt voor vervoer in kleinere bedrijfswagens.  
Standaard uitgerust met HePA H13 filters, Jet Pulse 
filterreinigingssysteem en Longopac stofzakwissel-
systeem. Geschikt voor algemene schoonmaak op 
bouwwerven of industriële sites.  

T4000 
een krachtige 3-fase cycloonstofzui-
ger, excellent voor gebruik met mid-
delgrote diamantschuurmachines. 
Slijtvaste prefilter en verder standaard 
uitgerust met HePA H13 filters, Jet 
Pulse filterreinigingssysteem en 
Longopac stofzakwisselsysteem. Ge-
schikt voor algemene schoonmaak op 
bouwwerven of industriële sites.  

T11000
De T11000 is werkelijk uniek en kent zijn gelijke niet. Zijn ongelofelijke 
kracht en enorme filteroppervlak zullen de manier van werken voor 
het schuren en polijsten van vloeren beïnvloeden. Indien u met één 
vloerschuurmachine wilt werken is een voorafscheider niet eens nodig. 
De T11000 zal u toelaten een ganse shift te schuren zonder oponthoud 
voor filterreiniging. Wilt u twee grote vloerschuurmachines aansluiten, 
sluit dan tussen elke schuurmachine een C5500 cycloonvoorafscheider 
aan. U zult merken dat de T11000 de performantie van uw diamant-
schuurmachine aanzienlijk zal verbeteren en tevens u de tijd en kost 
zal besparen om naderhand nog stof op te ruimen.

T10000
De T10000 is de nieuwste telg uit de reeks 
met een aanpassing aan het chassis zodat er 
een C5500 voorafscheider aan kan worden 
vastgekoppeld. Ideaal in combinatie met een 
grote diamantschuurmachine.



Pullman-Ermator vervaardigt een wijd gamma van HEPA cycloonstofzuigers, industriële zuigers 
en luchtreinigers variërend van 1 kW tot 15 kW.  Er zijn monofase 230 V modellen, alsook  400 V 
driefase modellen. Alle modellen zijn uitgerust met individueel geteste en gecertificeerde HEPA-
filtratie systemen. De producten van Pullman-Ermator hebben een reputatie opgebouwd van 

betrouwbaarheid, fantastische filtratie en ongekende duurzaamheid in de bouw en de industrie. 
En uiteraard voor het creëren van een gezonde werkplek met zuivere lucht voor u.

Wij noemen het “Clean Air from Sweden”. 

Importeur Benelux: Decovan Machines | Boomsesteenweg 690 | BE-2610 Wilrijk (Antwerpen)
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      Technische gegevens       T4000  T6000  T7500  T8600
         

 
Motor :                                  4 kW                         6 kW                       5,5 kW                     7,5 kW
Voltage :                                 400 V                        400 V                       400 V                       400 V 
Amperage :                                 16 A                          16 A                         16 A                         16 A
Luchtstroom ( m³/u) :                                 420                           600                           600                           660  
Druk :                                 -26kPa                     -28 kPa                    -28 kPa                    -30 kPa
Pre-filter :                                Polyester                 Polyester                  Polyester              Polyester  
HePA-filter (*) :                                 H13                           H13                          H13                           H13
Filterreiniging :                                Jet Pulse                  Jet Pulse                  Jet Pulse                Jet Pulse 
Starter :                                 Direct                       Direct                       Y/D               Freq. gestuurd
Gewicht :                                 99 kg                        195 kg                     205 kg                    210 kg  
Slangdiameter :                                 76 mm                     76 mm                    76 mm                     76 mm
Artikelnummer :                                         Pe201000671           Pe201000062                Pe200600404                Pe200600404f

     Technische gegevens (vervolg)      T8600F Auto T8600P     T10000  T11000
         

 
Motor :                                  7,5 kW               13,5 kW                    11 kW   11 kW
Voltage :                                  400 V               Propaan                    400 V   400 V 
Amperage :                                  16 A                 /                                32 A   32 A
Luchtstroom ( m³/u) :                                  660                            700                            900                       1100             
Druk :                                 -30 kPa                     -28 kPa                     -30 kPa   -33 kPa
Pre-filter :                                 Polyester                 Polyester                 Polyester  Polyester           
HePA-filter (*) :                                 H13               H13                           H13   H13
Filterreiniging :                     Automatic Jet Pulse        Jet Pulse                  Jet Pulse               Jet Pulse   
Starter :                         Freq. gestuurd              elektrisch                 Y/D   Y/D
Gewicht :                                210 kg               210 kg                      340 kg                   365 kg   
Slangdiameter :                                76 mm               76 mm                     76 mm   102mm 
Artikelnummer :                                  Pe200600404h                Pe200600404i                Pe200700508b           Pe200700508

(*) Elke HEPA filter is individueel getest en gecertificeerd als HEPA-13 volgens de Europese standaard EN1822. Alle filters worden individueel DOP getest: 

filterefficiëntie van 99,993 - 99,999% bij een partikelgrootte van 0,3 µm.


