
CLEAN 38
ASPIRADORES INDUSTRIAIS PARA LIMPEZAS GENÉRICAS
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ASAS PRÁTICAS

COMPARTIMENTO DE 
ARMAZENAMENTO

KIT DE LIMPEZA DE AÇO

CLEAN 38 
Os aspiradores de 38 litros da linha Clean são os mais compactos e manejáveis de toda a gama iVision e foram 
criados para facilitar a limpeza dos ambientes de trabalho e produção. 
Os produtos CLEAN são compostos por carcaças, ou seja, tampas do motor e do soprador. Estes invólucros 
permitem proteger as partes mecânicas contra pó e sujidade e asseguram uma maior duração dos mesmos 
aspiradores. Além disso, os aspiradores CLEAN 38 litros estão equipados com compartimentos de 
armazenamento que facilitam e agilizam as atividades humanas de limpeza da máquina. 
O baixo nível de ruído, os tamanhos pequenos, a facilidade de uso e a alta capacidade de sucção são as 
características fundamentais dos aspiradores industriais CLEAN 38 litros.

CLEAN 38

Im
ag

en
 c

on
 fi

ne
s i

lu
st

ra
tiv

os
 

· Soprador de canal lateral com potência 
até aos 3 kW
· Kit de limpeza de 50 mm de aço
· Compartimento de armazenamento 
ergonómico
· Dispositivo de ancoragem do kit de 
limpeza
· Estrutura completamente de aço
· Rodas giratórias que não deixam marcas 
com freio de estacionamento

CARACTERISTICAS DO SUMINISTRO STANDARD

· Filtros de bolsa em poliéster, classe M 
Contentor desmontável com rodas
· Capacidade do contentor: 38 Litros
· Silenciador para reduzir o nível de ruido
· Agitador de filtro com motor neumático 
integrado
· Proteção de sobrecarga do motor
· Cabo elétrico de 8 m
· Manual de uso e manutenção
· Certificação CE

CLEAN 38

POTENCIA kW 2,2 3

FREQUENCIA Hz 50 50

VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO V 400 400

DEPRESSÃO MÁXIMA mbar 300 310

CAUDAL DE AR MÁXIMO m3/h 310 310

DIAMETRO DA BOCA ømm 100 100

CAPACIDADE DO CONTENTOR Lt 38 38

TAMANHO H L W cm 65*93*109 65*93*109

PESO Kg 100 100



CLEAN 100
ASPIRADORES INDUSTRIAIS PARA LIMPEZAS GENÉRICAS

CLEAN 
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CLEAN 100
Os aspiradores CLEAN 100 litros são caracterizados por uma alta capacidade de sucção e são utilizados para 
limpeza geral ou para coleta intensiva de poeira e cavacos gerados por máquinas-ferramentas em ambientes de 
produção. Os produtos CLEAN são compostos por carcaças, ou seja, tampas do motor e do soprador. Estes 
invólucros permitem proteger as partes mecânicas contra pó e sujidade e asseguram uma maior duração dos 
mesmos aspiradores. Além disso, os aspiradores CLEAN 100 estão equipados com compartimentos de 
armazenamento que facilitam e agilizam as atividades humanas de limpeza da máquina.
O baixo nível de ruído, os tamanhos pequenos, a facilidade de uso e a alta capacidade de sucção são as 
características fundamentais dos aspiradores industriais CLEAN 100 litros.

· Soprador de canal lateral com potência 
até aos 4 kW
· Kit de limpeza de 50 mm de aço
· Compartimento de armazenamento 
ergonómico
· Dispositivo de ancoragem do kit de 
limpeza
· Estrutura completamente de aço
· Rodas giratórias que não deixam marcas 
com freio de estacionamento

CARACTERISTICAS DO SUMINISTRO STANDARD

· Filtros de bolsa em poliéster, classe M 
Contentor desmontável com rodas
Contentor desmontável com rodas
· Capacidade do contentor: 100 Litros
· Silenciador para reduzir o nível de ruido
· Agitador de filtro com motor neumático 
integrado
· Proteção de sobrecarga do motor
· Cabo elétrico de 8 m
· Manual de uso e manutenção
· Certificação CE

CLEAN 100

POTENCIA kW 2,2 3 4

FREQUENCIA Hz 50 50 50

VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO V 400 400 400

DEPRESSÃO MÁXIMA mbar 300 310 320

CAUDAL DE AR MÁXIMO m3/h 310 310 310

DIAMETRO DA BOCA ømm 100 100 100

CAPACIDADE DO CONTENTOR Lt 100 100 100

TAMANHO H L W cm 74*100*150 74*100*150 74*100*150

PESO Kg 125 125 125

ENTRADA DE AR LATERAL

COMPARTIMENTO DE 
ARMAZENAMENTO

KIT DE LIMPEZA DE AÇO

CLEAN 100
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