
Muligheder for opsamling / tømning

Klapventil
3.  Benyttes hvis man ønsker at fortsætte arbejdet under tømning. 

Klappen låses og Longopac kan tømmes, mens det støv, som  
opsuges imens, forbliver i en buffer over klapventilen, indtil klap-
ventilen igen åbnes. Klapventilen kan også låses i forbindelse med 
tømning eller transport af maskinen, hvis man ønsker at forhindre, 
at der drysser støv ud af maskinen. Klapventilen er også velegnet,  
hvis der opsuges trævler, spåner eller lignende, da Longopac  
dispenseren ikke behøver stålgitter, når der benyttes klapventil.

Bagsugkit
4.  Denne enhed benyttes til at skabe undertryk på ydersiden af posen,  

hvilket er nødvendigt, hvis man ønsker at beskytte plastposen 
med en plastbeholder, så der ikke er skarpe genstande, som river 
hul i posen. Dette er ofte nødvendigt, hvis maskinen benyttes til  
sundhedsfarligt støv. 

40 liter beholder 
Vare nr.  .................81.77.3982

65 liter beholder 
Vare nr.  .................81.77.3983

Longopac dispenser 
Vare nr.  .................81.89.0075

Bagsugkit 
Vare nr.  .................85.68.0027
Longopac dispenser 
Vare nr.  .................81.89.0075
40 liter beholder 
Vare nr.  .................81.77.3982

Bagsugkit 
Vare nr. ..................85.68.0027
Klapventil 
Vare nr. ..................81.89.0070
Longopac dispenser 
Vare nr.  .................81.89.0076
25 liter beholder 
Vare nr.  .................81.77.3985

RONDA® 2800H med Longo-
pac og klapventil for støvfri 
tømning og/eller tømning under  
drift. Velegnet til større op- 
gaver, hvor man ønsker at 
kunne tømme maskinen uden 
at stoppe opsugningen, eller  
hvis man ønsker en støvfri 
tømning f.eks. ved sundheds- 
farligt støv. Denne løsning skal 
også benyttes, hvis der op- 
suges trævler m.m.

RONDA® 2800H med Longo-
pac, klapventil og beholder til 
beskyttelse af Longopac posen.  
Den ultimative løsning til sund-
hedsfarligt støv. Man får støvfri 
tømning, og Longopac posen er 
beskyttet mod skarpe genstan-
de af en plastbeholder. 

RONDA® 2800H med Longo-
pac, hvor plastposen beskyt-
tes af beholder. Velegnet til 
sundhedsfarligt støv, hvor man  
ønsker plastposen beskyttet af 
en plastbeholder.

RONDA® 2800H med Longopac.  
Velegnet til cement og andet fint 
og tungt støv, som ønskes op-
samlet i plastpose (Longopac).  

RONDA® 2800H med 65 liter 
beholder. Opsamling af større 
mængder støv direkte i be-
hold-er, når man arbejder med  
lettere voluminøst støv, som 
f.eks. træstøv.

RONDA® 2800H med 40 liter  
beholder. Velegnet når man 
ønsker at opsamle støv m.m.  
direkte i en beholder.

Basismaskine
RONDA® 2800H basismaskine kombineres med én eller flere 
af de viste enheder. Se de 6 mest benyttede kombinationer 
med varenumre til højre.

230 V - Vare nr. 82.16.2801
380 V - Vare nr. 82.16.2803

Opsamlingsbeholder i flere størrelser
1. RONDA® 2800H kan leveres med beholdere i flere forskellige 
 størrelser afhængig af, hvor stor en kapacitet der ønskes, og 
 hvor tungt det opsugede materiale er.

Longopac dispenser
2. Markedets bedste dispenser til Longopac posekassetter. Efter  
 posekassetten er lagt i dispenseren, låses den ene ende med  
 en gummiring, og den anden trækkes ud over kassettens kant.  
 Poseenden lukkes med en plaststrip. Dispenseren skubbes på  
 plads i maskinen og drejes lidt. Maskinen er klar til brug.

Vælg basismaskine
+ en af nedenstående 6 varianter

+
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RONDA® Støvsuger RONDA® Støvsuger

Klapventil 
Vare nr.  .................81.89.0070
Longopac dispenser  
Vare nr.  .................81.89.0076
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