
Technologia Easy Pow`Air

Turbowentylator
MT296

Międzynarodowy patent
Zastrzeżony model

Stała wydajność w zakresie od 2 do 6m 
• Automatyczne ustawienie kąta nachylenia: poprzez podniesienie ramy wentylator
 automatycznie przyjmuje kąt nachylenia.

• Ustawienie pomiędzy +10° i + 20°, przeznaczone w szczególności
 do wentylowania schodów lub podestów.  
 Wyposażenie dodatkowe (przystawka do wentylacji
 skierowanej w dół) pozwala na ujemne ustawienie
 kąta nachylenia wentylatora -10°.

• Wydajność: 96.000 m3/h.

• Dzięki dużej odległości między wentylatorem,
 a miejscem zastosowania hałas jest
 niewielki: 98 dBA przy 3m.

• Automatyczne wyłączenie zapłonu przy
 braku odpowiedniej ilości oleju lub
 niezamierzonym przewróceniu
 się urządzenia.

• Wzmocniona turbina ze sztucznej  
 żywicy Ø 570mm, aluminiowe śmigła

• Ochronna obudowa z powłoką Epoxy

• Poręczny i stabilny: dzięki dużym  
 kołom, przewoźny.
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PARAMETRY

KONSERWACJA
Modułowa konstrukcja ułatwia konserwację wentylatora.
2 lata gwarancji.

TURBOWENTYLATOR MT296 V01.de
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych służących postępowi.

Model Numer
katalogowy Silnik Czas działania

(przy pełnym zbiorniku)
Wymiar

(dł. x wys. x szer. mm)
Waga

(kg)

MT296 I60.10.045 16 PS dwa cylindry Briggs & Stratton -  4 
suwowy – typ VANGARD

110 minut przy 
pełnych obrotach 710 x 718 x 617 73 kg

AKCESORIA DODATKOWE
Rękaw nadmuchowy 5m
I60.20.113

Wąż do odprowadzania spalin (długość 2.5m)
I60.20.012

Adapter do wytwarzania mgły wodnej
I60.20.111

Wąż do odprowadzania spalin z otuliną (długość 2.5m)
I60.20.028

Adapter do wytwarzana piany z rękawem z polietylenu
I60.20.117

Pokrowiec
I60.20.097

Przystawka do wentylacji skierowanej w dół (-10°)
I60.20.108

Klin do drzwi
I60.20.112

Zalety technologii Easy Pow`Air
 
 Zaleta 1         
 Uproszczone ustawienie: 
 odległość od 2 do 6m.

     
 Zaleta 2        
 Większy odstęp = większe
 możliwości poruszania się przez służby.
     

 Zaleta 3
 Przeznaczony do każdego użytku, nawet
     przy schodach czy podestach itp. 
       
     
     Zaleta 4
 Niski poziom hałasu, dzięki dużej odległości
     pomiędzy wentylatorem a służbami. Odległość od 2 do 6m

Odległość od 2 do 6m.
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