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Гамата безшумни аспиратори на колела MG включва 5 модела, оразмерени за всички 
нужди за почистване на работната среда и за добро извеждане на стружките от алуминий 
и PVC, от всяка машина Emmegi: 
MG2-V, MG4-V: засмукване на стружки от работните единици;  
MG4-VP: засмукване на стружки от работни единици, със самостоятелно захранване и 
автоматично пускане на машината;  
MG2-T: почистване на машината и работната среда или засмукване на стружки от 
работни единици, за които е необходимо по-голямо подналягане; 
MG8-T: почистване на машината и работната среда. 
Използването на перка с голям капацитет или на турбина със страничен канал с високо 
подналягане, ги прави подходящи за различни нужди на засмукване. Всички модели са 
безшумни и подходящи за непрекъснато действие, окомплектовани с автоматично 
пускане и захранвани от мрежата или директно от машината, в зависимост от модела. 
Снабдени са с антистатичен филтър, подходящ за засмукване на стружки от алуминий, 
стомана или PVC, с автоматична вибрационна система за почистване на филтъра (без 
MG8-T) и с резервоар за събиране с бързо сваляне, монтиран на колелата, за лесно и 
бързо изхвърляне на засмуканият материал. 
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MG 
Индустриални аспиратори за стружки 

01 
Отвор за 
засмукване  

 02 
Резервоар за 
събиране 

 03 
Въртящи колела  

04 
Засмукваща 
единица 

 05 
Филтрираща 
единица 

Системата за предно 
засмукване, се състои 
от един или два 
засмукващи отвора от 
лят алуминий със 
100мм диаметър. 
Чрез тях се осигурява 
мултивръзка, през 
пластмасови 
металноусилени 
тръби, с 
разположение за 
засмукване, 
монтирани на машини 
за рязане, режещи 
центрове, работни 
центрове и машини 
pvc. 
 

 Засмуканият 
материал се събира в 
подходящ стоманен 
контейнер, с бързо 
сваляне, монтиран на 
4 колела, който 
осигурява лесно и 
бързо изхвърляне на 
засмуканият 
материал.  

 Окомплеквовка с 2 
неподвижни и 2 
въртящи колела със 
спирачка, за 
осигуряване на 
висока подвижност и 
леснота при 
движение на 
предметите. 
Застопоряването на 
спирачното 
устройство, 
позволява 
определяне на 
положението и близо 
до различни работни 
зони. 
 

 Аспираторите могат 
да са снабдени, в 
зависимост от 
модела, със 
засмукващи групи от 
лят алуминий, тип 
турбина със 
страничен канал, 
когато се изискват 
високи параметри за 
превес, или 
центрофужни 
електрически 
вентилатори, когато 
се изискват по-големи 
капацитети. И при 
двете приложения, 
работното колело е 
захванато директно 
на вала на двигателя, 
без трансмисионни 
системи: това 
намалява 
износването на 
частите и 
последваща нужда от 
поддръжка. 
Тези характеристики 
заедно с 
безшумността, правят 
двигателя много 
подходящ за 
продължително 
действие. 

 Вътре в стоманената 
филтрираща камера, 
може да има, в 
зависимост от модела 
на аспиратора, 
полиестерен 
филтриращ плик или 
филтър касета с 
висока ефективност, 
предназначени за 
предпазване на 
филтриращата 
единица. 
Те осигуряват голямо 
задържане на прахта 
на изхода и 
гарантират чистота на 
въздуха, 
благодарение на 
голямата повърхност 
и висока ефективност 
на филтриране. 
При моделите с 
филтър плик има 
автоматична система 
за почистване, 
съставена от 
клатачка филтър, 
вибрираща чрез 
пневматичен 
двигател, който освен 
улеснаване на 
почистването на 
филтъра, осигурява 
по-голяма 
продължителност и 
по-добра работа на 
филтъра.

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАШИНАТА  

 MG2-T MG2-V MG4-V MG4-VP MG8-T 

Вид на двигателя Турбина Перка Перка Перка Турбина 

Диаметър на отвора за засмукване (мм) 100 100 100 100 100 

Брой на отворите за засмукване 1 1 2 2 2 

Капацитет на резервоара (Л) 100 100 160 160 160 

Капацитет (куб.м./час) 310 1200 1400 1400 550 

Подналягане (мбара) 200 20 25 25 270 

Мощност на двигателя (kW) 2,2 1,5 2,2 2,2 5,5 

Обороти на двигателя (об./мин.) 2800 2800 2800 2800 2800 

Тегло (кг) 110 100 125 125 190 

Филтър плик ● ● ● ●  

Филтър касета     ● 

Вибрираща система за почистване на филтъра ● ● ● ●  

Автоматично пускане с помощта на директно захранване от 
машината  ● ●   

 

Автоматично пускане на машината    ●  
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