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Gezondheid
Onze machines zijn zodanig ontworpen dat ze geen 
gevaar betekenen voor uw rug, ledematen, vingers 
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 in het ziekteverlof vaststellen.  Sommige 
noemen dit ergonomie, wij noemen dit gezond boeren-
verstand. De arbeidsongeschiktheidsgraad ligt in de 
bouw en  industrie 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.

Toepassingen
Dit zijn de ideale machines voor u als u tot de vaststelling bent 
gekomen dat u niet enkel een stofzuiger nodig hebt, maar een 
industriële zuiger die een veelzijdigheid van taken aan kan. 

Onze I-Lijn industriële zuigers bestaan uit nat- en droogzuigers voor 
verschillende taken of net voor zeer specifieke taken. Zij zorgen voor 
flexibiliteit en een brede waaier aan inzetbaarheid.

Wat belangrijk is voor u, is het vinden van een efficiënte 
machine die u ook daadwerkelijk helpt en voor u een oplossing 
aanreikt. Daarnaast is het ook belangrijk dat deze machine betrouw-
baar is en een lange levensduur heeft. Natuurlijk is het ook mooi 
meegenomen als de machine ook nog eens uitblinkt  in gebruiks-
gemak.

Met onze I-Lijn industriële nat- en droogzuigers maakt u alvast de 
juiste keuze !

Bent u een specialist 
of bent u zoals alle    
andere.
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Verhouding werkmannen die beroepsgerelateerde ziektes of 
aandoeningen hebben opgelopen.
Bron: Swedish Work Environment Authority/ISA, Statistics 
Sweden.



I-Lijn Elektrisch
Krachtige industriële zuigers met 
twee of drie motoren. Uitblinkers op 
basis van kracht en betrouwbaarheid. 
Geschikt voor het opzuigen van olie, 
koelvloeistof, verspaning, grind, stof, 
afvalwater, etc.

I-Lijn Speciale zuigers
Voor maximale opvangcapaciteit of voor speciale toepassingen 
zijn de I-lijn elektrische- en persluchtzuigers ook beschikbaar op 
200ltr vat of 150ltr container. Ideaal voor het verwijderen van 
grote hoeveelheden vloeistoffen of volumes droog materiaal. 

I-Lijn ATEX zuigers
Industriële perslucht zuiger ontwor-
pen voor het opzuigen van zware 
vloeistoffen en materialen. Ideaal om 
te gebruiken in zones met een hoog 
risico op ontploffing of wanneer men 
zeer lange slangen wilt gebruiken 
zonder verlies aan capaciteit. ATEX 
gecertificeerd voor zone 21 & 22.

I-Lijn Perslucht
Uiterst krachtige industriële zuigers die een 
hoge onderdruk creëeren, en zo ideaal zijn 
voor het opzuigen van zware materialen, 
olie, snijvloeistoffen, verspaning, grind en 
modder. Specifiek ontworpen met hoge 
zuigkracht voor het opzuigen van moeilijk 
opzuigbare en zware materialen of voor 
het werken met lange slangen.

I-Lijn ESD zuigers
Industriële ESD-gekeurde zuigers 
met 1 of 2 motoren. Uitblinkers op 
basis van kracht en betrouwbaar-
heid. Volledig antistatisch voor het 
stofzuigen in zones met risico van 
statische ontladingen van droog 
stof.

I-Lijn Service zuigers
Industriële één-motorige mini-zuiger met 1 motor en 
H13 filterzak. Specifiek ontworpen voor gebruik  als 
tonerzuiger. Volledig antistatisch en geschikt voor alle 
soorten pigmenten. Geleverd in een handige en stevige 
koffer met diverse gereedschappen. Onmisbare tool 
voor onderhoudstechniekers van kopieermachines, 
labelmachines, PC’s, serverlokalen, etc.



         

 
Motor (W) :                    2x1.260        3x1.260  perslucht   perslucht      1x1.260      2x1260                 650    1.000
Voltage (V) :                       230                230          -                    -                  230               230                    230      230 
Amperage (A) :                  10                   16            -                    -                    5                  10                       2,5                   5
Luchtdebiet (m³/u) :       400                 600        270             540                220             400                     126                 150 
Onderdruk (kPa) :            -23                 -23          -66              -66                 -23               -23                     -14                  -23
Filter/vlotter :                     Ja                    Ja           Ja                 Ja                Neen           Neen              Neen              Neen 
Slang diam. (mm) :       38/50            38/50      38/50      38/50/63           38              38/50                 25                   32
Gewicht (kg):                     37                  39            32                34                  24                 37                     5,8                   7,5 
          
Artikelnummer : 
                  D = droog | K = nat- en droog | F = met 200ltr vat | T = op perslucht | IC150 = met 150ltr container             
I2000D-38 PE200600740                 I3000D-38 PE200600744                   I3000FD-38 PE200600746 
I2000D-50 PE200600740a               I3000D-50 PE200600744a                I3000FD-50 PE200600746a 
I2000K-38 PE200600740b               I3000K-38 PE200600744b                 I3000FK-38 PE200600746b 
I2000K-50 PE200600740c                I3000K-50 PE200600744c                 I3000FK-50 PE200600746c
I940TD-38 PE200600748                 I2000TD-38 PE200600752                I940T-38 ATEX PE200700090
I940TD-50 PE200600748a               I2000TD-50 PE200600752a             I250ESD-38 PE200600777
I940TK-38 PE200600748b               I2000TK-38 PE200600752b              I2000ESD-38 PE200600740d
I940TK-50 PE200600748c                I2000TK-50 PE200600752c                       
I940TFD-38 PE200600750               I2000TFD-38 PE200600754              PVB6- PE3114091  
I940TFD-50 PE200600750a             I2000TFD-50 PE200600754a           PV930H-PE6319066a 
I940TFK-38 PE200600750b             I2000TFK-38 PE200600754b 
I940TFK-50 PE200600750c             I2000TFK-50 PE200600754c
Bijgeleverde accessoires :   3/5 lm slang, 2-delige zuigstang, 2 zuigmondstukken en borstel (behalve bij PVB6)

      Technische gegevens I2000      I3000     I940T         I2000T          I250ESD      I2000ESD               PVB6   PV930H

Pullman-Ermator vervaardigt een breed gamma aan HEPA cycloonstofzuigers, industriële nat- & 
droogzuigers en industriële luchtreinigers variërend van 200 W tot 15 kW.  Er zijn éénfazige 230 V 

modellen, alsook  400 V driefase modellen. Alle modellen zijn uitgerust met individueel 
geteste en gecertificeerde filters. De producten van Pullman-Ermator hebben een reputatie 

opgebouwd van ongeëvenaarde zuigkracht, fantastische filtratie en ongekende duurzaamheid 
in de bouwsector en de industrie. 

En uiteraard voor het creëren van een gezonde en veilige werkplek met zuivere lucht voor u.

Wij noemen het “Clean Air from Sweden”. 

Importeur Benelux: Decovan Machines | Boomsesteenweg 690 | BE-2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tel. BE: +32 (0) 3 820 72 44 | Tel. NL: +31 (0)114 68 28 11 | Fax.: +32 (0) 3 820 72 37 | E-mail : info@decovan.be
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