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INDUSTRIELLE ISOLERINGSSUGER 

Support: Call +45 54 60 90 06 -  mail: info@coolmachineseurope.com 

En isoleringssuger gør det nemt, bekvemt og hurtigt at fjerne eksisterende isoleringsmaterialer fra 

bygningskonstruktioner. Oplagt til oprydning efter brand-, vand- eller stormskader.  

Maskinen er også formidabel til at fjerne isolering, som er blevet ødelagt af skadedyr. Ødelagt isolering 

på loftet bør fjernes inden der efterisoleres med ny isolering - det giver samlet set en bedre 

isoleringsevne.  

Ligeledes kan det være relevant at fjerne gammel isolering i hulmure inden efterisolering med ny 

isolering. I hulmure kan der være rester af leca kugler/nødder eller anden type 

uhensigtsmæssig isolering, som skal fjernes. Her kan en isoleringssuger være en 

oplagt maskine til at klare arbejdet med. 

Direkte drev: blæsehjul med stor diameter kombineret med høj hastighed og lavt 

støjniveau giver en af branchens største ydelseskapaciteter på en industri 

isoleringssuger til fjernelse af isolering: Kvalitet betaler sig, når tid er penge.  

Vores industrielle isoleringssuger til fjernelse af gammelt eller ødelagt isoleringsmateriale er designet og 

konstrueret til professionel brug. De er robuste, langtidsholdbare og har høj kapacitet.  

Serien af robuste og kraftfulde isoleringssugere / vakuumsugere findes i et udvalg, der passer til alle 

typer opgaver og til ethvert budget.  

Cool Machines isoleringssuger er mobile, alsidige og med høj kapacitet. Med en isoleringssuger spares 

der tid og indtjeningen øges. 
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Kvalitets isoleringssuger 

 

Spark Vac - 5 hk 

Vægt: 63,5 kg 

Dimensioner: L 76,2 cm x B 71,1 cm x H 96,5 cm  

Motor: 5 hk elektrisk 

Strømkrav: 230 volt, 1 fase, 20 amp. / eller generator 
på minimum 10 kW  

Blæsekammer: 6,4 mm AR-500 stålhjul & 6,4 mm AR-
400 stålkammer 

Størrelse på blæsehjul: 45,7 cm diameter (samme 
størrelse som på brændstofdreven 11 hk ) 

Kontrolpanel:  Justerbar kontrol af blæsehastighed til 
styring af sugekapacitet 

Slangetilslutninger: 15,25 cm / 6” diameter 

Transporthjul: 25,4 cm diameter  

Ideel til lejlighedsvis brug og til moderate opgaver 

Stenfælde til isoleringssugeren 

Vi anbefaler altid at man bruger en Stenfælde i 

forbindelse med isoleringssugeren. Stenfælden 

opsamler skarpe og hårde genstande inden de 

forårsager skader på blæsehjul og blæsekammer. 

Skader på blæsekammer og blæsehjul reducerer 

effekten af isoleringsmaskinen samtidig med, at 

der er risiko for at blæsehjulet kommer ud af 

balance, hvilket giver mere støj og reducerer 

levetiden for isoleringssugeren. 

Simpelt: Placer Stenfælden umiddelbart før 

isoleringssugeren og lad den sørge for 

frasorteringen af hårde genstande før isoleringen 

kører gennem maskinen og ind i opsamlingssækken 

eller containeren. 

Vigtigt: Ødelæggelser af isoleringssugeren på 

grund af misbrug dækkes ikke af garantien. Så 

beskyt din isoleringssuger mod unødige overlast.  
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Kraftfuld teknologi  

 

Charge Vac - 10 hp  

Vægt: 93 kg. 

Dimensioner: L 76,2 cm x B 71,1 cm x H 96,5 cm  

Motor: 10 hk elektrisk 

Strømkrav: 400 volt, 3-fases, 20 amp strømforsyning 
eller minimum 18 kW generator  

Blæsekammer: 6,4 mm AR-500 stålhjul & 6,4 mm AR-
400 stålkammer 

Størrelse på blæsehjul: 50,8 cm diameter (samme 
størrelse som på brændstofdreven 23 hk ) 

Kontrolpanel:  Justerbar kontrol af blæsehastighed til 
styring af sugekapacitet 

Slangetilslutninger: 15,25 cm / 6” diameter 

Transporthjul: 25,4 cm diameter  

Ideel til større opgaver og til højfrekvent brug 

 

Economy Vac - 11 hk  

Vægt: 77,1 kg. 

Dimensioner: L 76,2 cm x B 71,1 cm x H 96,5 cm  

Engine: Briggs OHV Dura-lube™, 1650 motor serie I/C-
støbejernsmuffe, 3 liters brændstoftank, Aut. stop ved 
lavt olieniveau (manuel trækstart eller elektrisk)  

Blæsekammer: 6,4 mm AR-500 stålhjul & 6,4 mm AR-
400 stålkammer 

Størrelse på blæsehjul: 45,7 cm diameter 

Kontrolpanel:  timetæller og omdrejningstæller  

Slangetilslutninger: 15,25 cm / 6” diameter 

Transporthjul: 25,4 cm diameter  

 

Ideel til lejlighedsvis brug og til moderate opgaver 
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Ekstra effektive isoleringssugere 

 

Premium Vac - 16 hk  

Vægt: 113,4 kg. 

Dimensioner: L 83,8 cm x B 71,1 cm x H 96,52 cm  

Motor: Briggs "Vanguard" V-twin OHV motor, 8,5 
liters brændstofstank, tryk smøring, Aut. stop ved lavt 
niveauolie, olietrykskontakt  

Blæsekammer: 6,4 mm AR-500 stålhjul & 6,4 mm AR-
400 stålkammer 

Størrelse på blæsehjul: 50,8 cm diameter 

Kontrolpanel:  timetæller og omdrejningstæller  

Slangetilslutninger: 15,25 cm / 6” diameter 

Transporthjul: 25,4 cm diameter  

El-starter inklusiv 12 Volts batteri 

Luftkølet motor med integreret luftfilter 

 

Ideel til større opgaver og til højfrekvent brug 

 

Monster Vac - 23 hk 

Vægt: 133,8 kg. 

Dimensioner: L 106 cm x B 71,1 cm x H 94 cm  

Motor: Briggs "Vanguard" V-twin OHV motor, 19 
liter brændstofstank, positivt tryk smøring, Aut. 
stop ved lavt olieniveau, olietryksafbryder  

Blæsekammer: 6,4 mm AR-500 stålhjul & 6,4 mm 
AR-400 stålkammer 

Størrelse på blæsehjul: 50,8 cm diameter 

Kontrolpanel:  timetæller og omdrejningstæller  

Slangetilslutninger: 15,25 cm / 6” diameter 

Transporthjul: 25,4 cm diameter  

El-starter inklusiv 12 Volts batteri 

Luftkølet motor med integreret luftfilter 

Ideel til omfattende arealopgaver og  

højfrekvent brug 
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Funktionalitet og tilbehør 

Stenfælde - XL 

Dimensioner: L 94 cm x B 51 cm x H 71 cm 

Vægt: 44,5 kg 

Designet til at klare store opgaver. In-Line system 

til opsamling af skarpe genstande 

Tømning foretages når isoleringssugeren er slukket 

Stor adgangsluge gør det nemt at rydde 

Stenfælden for affald 

Hjul gør Stenfælden endnu mere mobil—også mens 

den er tilsluttet isoleringssugeren 

Inkluderer standardmonterede hjul 

Stenfælde - ECO 

 

Dimensioner: L 73.7 cm B x 33 cm x H 73,7 cm 

Vægt: 26,8 kg 

Designet til opsamling af skarpe genstande uanset 

hvilken isoleringssuger der tilkobles  

Økonomisk fordelagtigt—beskytter isoleringssugeren 

Stor adgangsluge gør det nemt at rydde Stenfælden 

for affald 

Tømning foretages når isoleringssugeren er slukket 

Isoleringssuger i unik kvalitet 

Slidbestandigt hærdet AR-500 stål blæsehjul med 6,4 mm 

tykke special designet blæseblade. Blæsebladenes design og 

rotation skaber turbulens af gennemstrømningsluften, som 

specifikt modvirker og eliminerer akkumulering af våd fiber 

på blæsehjul og i blæsekammeret. 

Præcisions robotsvejsninger og dynamisk afbalancering sikrer 

at blæsehjulets slid på motorlejer er minimal samtidig med at 

det sikre optimal sikkerhed. 

Blæsekammeret er konstrueret af kraftig AR-400 

slidbestandigt plademateriale i 6,4 mm tykkelse. Den kraftige 

konstruktion tredobler blæsekammerets levetid. Dette 

eliminerer behovet for en ekstra foring i blæsekammeret, 

som ellers ville kræve regelmæssige og tidskrævende 

serviceinspektioner for at forhindre katastrofale nedbrud. 
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Funktionalitet og tilbehør 

Smart omskifterventil = ingen unødige pauser 

Ved hjælp af omskifterventilen kan man skifte 

opsamlingssæk uden at skulle stoppe. 

Briggs & Stratton Motor 

De benzindrevne isoleringssugere er konstrueret med en Briggs & 

Stratton motor. Det er en højkvalitets Vanguard motor med 3 års 

kommerciel garanti, produceret i Japan, og er en af de bedste motorer 

i denne klasse.  

Briggs & Stratton er en af de største producenter i verden af 

brændstofdrevne motorer. Det betyder, at der er let adgang til 

reservedele og et ligeså omfangsrigt netværk af serviceværksteder i 

hele Europa. Således vil dette omfattende supportsystem være en 

fordelagtig hjælp til det løbende vedligehold af motoren. 

Genanvendelige luftfilter er standard på 

både 16 hk og 23 hk modellen.  

Det reducerer risikoen for at ophobning af 

isoleringsfiber i motorens kølesystem. 

Produktionshastighed 

Produktionshastigheden stiger i takt med blæsehjulets hastighed. 

Blæsehjul med større blæseblade er lig højere produktionshastigheder. 

Andre faktorer, der påvirker produktionshastighederne, er slangelængde, slangediameter og om der 

er udledes i filterposer eller åben container. 

Cool Machine Isoleringssugere vil ofte have en højere ydelse sammenholdt med lignende størrelse 

isoleringssugere på markedet. 
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Tilbehør til industriel isoleringssuger  

Kundeservice : TLF +45 54 60 90 06 -  mail: info@coolmachines.dk 

Slangeopruller Slanger  Spændbånd 

Spray udstyr 

Isoleringsmaskine 

Sugemundstykke Stenfælde Opsamlingspose 


