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Odkurzacz przemysłowy
FVC 35 M.
Uniwersalny odkurzacz
do pracy na sucho i mokro,
bezpyłowy klasy M.
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Uniwersalny odkurzacz
do pracy na sucho i mokro,
bezpyłowy klasy M

Korzyści
i funkcjonowanie
Czyszczenie filtra jest
uzależnione od podciśnienia,
dzięki czemu zapewniony
jest stały i wysoki przepływ
powietrza.

Wstrząsy elektromagnetyczne
naprzemiennie czyszczą kartusze
z filtrami, co wpływa na perfekcyjnie
czyste filtry.

Wyłącznik główny
0 = odkurzacz wyłączony
I = odkurzacz włączony, automatyczne czyszczenie filtra wyłączone
IR = odkurzacz włączony, automatyczne czyszczenie filtra włączone
AR = odkurzacz włączony przez podłączenie do urządzenia elektrycznego, automatyczne czyszczenie filtra włączone

Regulacja siły
ssania połączonego
urządzenia.
(wiertło
z odsysaniem pyłu
fischer FHD).

Materiał filtrów odpowiada
pyłowi klasy M,
a zatem wydajność
zatrzymywania pyłu
wynosi 99,9%.

Gniazdko do automatyczne
włączania i wyłączania sprzężonego
elektronarzędzia.

Łatwy dostęp do filtra,
co pozwala na czyszczenie
i wygodną wymianę kartusza
z filtrem.

Duża przestrzeń filtrowania
wpływa na długi czas
serwisowania.

Automatyczne czyszczenie filtrów podczas
ssania odbywa się w sposób ciągły,
bez potrzeby robienia przerwy w pracy.

Solidny dwukomorowy
zasobnik, idealny do
stosowania w warunkach
budowy.

Korzyści

Mocny silnik umożliwia
wysoką siłę ssania.

Wysoka wydajność i podciśnienie
na końcówce węża powodują
znakomite usuwanie pyłu.

Certyfikaty
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· Automatyczne czyszczenie filtra podczas ssania umożliwia
nieprzerwaną pracę.
· Filtr odkurzacza odznacza się skutecznością zatrzymywania
pyłu na poziomie 99,9% (odkurzacz klasy M), a zatem
bardzo dobrze nadaje się do wiercenia z odsysaniem pyłu
przy zastosowania wiertła fischer FHD.
· Wysokowydajny silnik utrzymuje stale wysoką siłę ssania.
· Odpowiedni zestaw czyszczący FVC AP umożliwia pracę
na sucho i na mokro.
· Szczelne worki na filtry zapewniają ich usuwanie bez
zabrudzeń.
· Koncepcja uniwersalnego serwisowania fischer pozwala
na powszechną dostępność do napraw na całym świecie.

Funkcjonalność
· Siła ssania może być dostosowana do połączonego urządzenia
poprzez lewy przełącznik.
· Jeśli worek z filtrem się zapełni, to zaświeci się lampka na prawo
od wyłącznika. Aby wymienić worek, należy usunąć górną część
i założyć odpowiedni worek z filtrem bez wzniecania kurzu.

3

Odkurzacz przemysłowy FVC 35 M

Odkurzacz przemysłowy FVC 35 M

Zastosowania i montaż

Ryzyko utraty zdrowia
ze względu
na tworzenie pyłu

Zastosowania

Stężenie pyłu

Cięcie piłą tarczową

Piaskowanie

Odkurzanie na sucho

W przemyśle budowlanym często powstaje kurz podczas wielu
różnych czynności.
Zazwyczaj tworzy się zmieszany kurz mineralny, tj. z piasku, wapna,
gipsu, cementu lub betonu. Ten zmieszany kurz częściowo zawiera
także drobny pył kwarcowy, który odznacza się średnicą uziarnienia
mniejszą niż 1 mikron i dlatego zaliczany jest do kategorii A. Ten
rodzaj pyłu jest tak mały, że dostaje się do pęcherzyków płucnych
i może powodować choroby oddechowe jak np. krzemicę.
Dlatego BG Bau (Niemiecki Związek Przemysłu Budowlanego)
w 2014 roku zmniejszył dozwoloną granicę kurzu kategorii A
z 3,0 na 1,25 mg/m3, a dla kategorii B do 10 mg/m3. Natomiast dla
najdrobniejszego pyłu kwarcowego ta granica wynosi nawet 0.05
mg/m3.

Przeciętne stężenie kurzu w przemyśle budowlanym

Kurz kategorii A

Szlifowanie suchej zabudowy

28.9 mg/m3

Cięcie płyt gipsowo-kartonowych

19.2 mg/m3

Skuwanie tynku

9.1 mg/m3

Zamiatanie na sucho

8.4 mg/m3

Wiercenie w betonie

7.0 mg/m3

Otwarte kabiny urządzeń budowlanych

4.2 mg/m3

Klasy kurzu
Cząsteczki kurzu o przeciętnej wielkości od 1 μm potrzebują prawie
7 godzin, aby osiąść na powierzchni z wysokości 1 metra.
Wiercenie z odsysaniem pyłu

Szlifowanie

Odkurzanie na mokro

Zachowanie cząsteczek kurzu

Klasy kurzu wg normy
IEC/EN 60335-2-69, na
podstawie AA (wyciąg)

Wartości AGW*

Przepuszczalność (max.)

Usuwanie

L

> 1 mg/m3

<1% (tylko materiał filtrujący)

–

M

≥ 0.1 mg/m3

<0,1% (cały system)

niski poziom
kurzu

Średnica [μm]

100

50

10

1

0.1

Osiadanie [cm/s]

25

7

0.3

0.004

0.00009

H

< 0.1 mg/m3

<0,005% (cały system)

bez kurzu

Czas osiadania
z wysokości 1m

0.07

0.2

5.6

417 (7 h)

18520

dodatkowe wymagania
dla azbestu

pył azbestowy

<0,005% (cały system)

bez kurzu

Montaż przy pomocy zastosowania wiertła FHD z funkcją odsysania pyłu
Za pomocą wiertła fischer FHD z funkcją odsysania oraz
odkurzacza FVC 35 M klasy M, kurz jest zasysany dokładnie
w miejscu powstania, co zupełnie zapobiega przedostawaniu się
jego cząsteczek do powietrza. Opisany system usuwania pyłu

posiada przepuszczalność max. 0,1%. W odniesieniu do niemieckiej
dyrektywy TRGS 504, jedynie odkurzacze klasy M i H
są w Niemczech dopuszczone do stosowania w przemyśle i handlu.
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W dodatku oszczędność czasu wynika z braku potrzeby
czyszczenia otworów do kotew mechanicznych lub chemicznych.
Eliminuje się także koszt akcesoriów do czyszczenia,
takich jak szczotki, pompki lub wyposażenie do czyszczenia przy
pomocy sprężonego powietrza.
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· Keine

Wykonywanie otworów przy zastosowania wiertła fischer FHD,
oznacza nie tylko pracę w środowisku z niewielkim unoszeniem
się pyłu, ale także znaczące oszczędności czasu. Wiertło to,
w porównaniu ze zwykłym wiertłem udarowym, umożliwia szybki
postęp wiercenia ze względu na ostrą końcówkę widiową.
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* AGW = granica na stanowisku pracy
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Asortyment i akcesoria
Odkurzacz przemysłowy FVC 35 M

Wiertło FHD do wykonywania otworów
z odsysaniem pyłu

A
B

Wiertło FHD do wykonywania otworów z odsysaniem pyłu
Produkt

Średnica

Długość całkowita A

Długość całkowita B

Złącze

Ilość

Rodzaj opakowania

FVC 35 M
Produkt

odkurzacz
przemysłowy fischer
FVC 35 M

Napięcie

Maksymalna
moc ssania

Maksymalna
moc

Maksymalna
moc

Podciśnienie

Poziom
hałasu

Pojemność
zasobnika

Waga

Nr art.

[V]

[Watt]

[Watt]

[l/s]

[mbar]

[dB(A)]

[l]

[kg]

551924

220-240

2000 (220 –
240V ~)

1400

73*

270*

69

35 całkowita,
25 z kurzem,
22 z wodą

15.5

Zawartość / Rodzaj
wtyczki /

Wymiary

[cm]
1x odkurzacz FVC
35M, 1x wąż FVC fi
35 mm, długość 5 m,
2x wkłady z filtrem
FVC FC, 1x worek
polietylenowy FVC PB

(długość
kabla zasilającego
800)

* mierzona przy silniku

Zestaw czyszczący
FVC AP

Dysza ssąca

Rurka ręczna z dodatkowym suwakiem
powietrza

Dysza podłogowa

Nr art.

[mm]

[mm]

[mm]

FHD 12/200/330

546597

12

330

200

SDS-Plus

1

Klips

FHD 14/250/380

546598

14

380

250

SDS-Plus

1

Klips

FHD 16/250/380

546599

16

380

250

SDS-Plus

1

Klips

FHD 18/320/450

546600

18

450

320

SDS-Plus

1

Klips

FHD Max 16/400/620

546601

16

620

400

SDS-Max

1

Klips

FHD Max 18/400/620

546602

18

620

400

SDS-Max

1

Klips

FHD Max 20/400/620

546603

20

620

400

SDS-Max

1

Klips

FHD Max 24/400/620

546604

24

620

400

SDS-Max

1

Klips

FHD Max 28/600/820

546605

28

820

600

SDS-Max

1

Klips

FHD Max 30/600/820

546606

30

820

600

SDS-Max

1

Klips

FHD Max 35/650/870

546607

35

870

650

SDS-Max

1

Klips

Dysza szczelinowa

Produkt

Nr art.

Pasuje do

Materiał

Zawartość

Wymiary

Zestaw czyszczący
FVC AP

552058

FVC 35 M

Stainless steel
Plastic

1x rurka ręczna z dodatkowym suwakiem powietrza
2x dysze ssące
1x dysza podłogowa
1x dysza szczelinowa

długość 30 cm, Ø 35 mm
długość 50 cm, Ø 35 mm
szerokość 30 cm, Ø 35 mm
długość 22 cm, Ø 35 mm

Wyposażenie odkurzacza przemysłowego FVC

Worek filtrujący FVC FB

Worek polietylenowy FVC PB

Produkt

Kartusze filtrujące FVC FC
Ilość

Wąż ssący FVC SH

Uchwyt FVC PH

Materiał

Wymiary

Pasuje do
FVC 35 M

Nr art.

[szt.]

Worek filtrujący FVC FB

552059

5

Tkanina

do kontenera plastikowego 35 l

Worek polietylenowy FVC PB

552060

5

Polietylen

do kontenera plastikowego 35 l

FVC 35 M

Kartusze filtrujące FVC FC

552061

2

Poliester

powierzchnia filtrująca 8600 cm2

FVC 35 M

Wąż ssący FVC SH

552062

1

Polietylen w

fi 35 mm, długość 5 m

FVC 35 M

Uchwyt FVC PH

552063

1

Stal nierdzewna

–

FVC 35 M
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Korzyści serwisowe

Gwarancja

Gwarancja

Od daty zakupu obowiązuje
roczna gwarancja dla klienta
B2B oraz 2-letnia gwarancja
dla użytkownika w Europie.
Jeśli pojawi się konieczność
naprawy, to bezpłatnie
naprawimy urządzenie
lub je wymienimy.

Naprawa i zwrot w ciągu 72 godzin

72

W przeciągu 72 godzin
od otrzymania urządzenia
zostanie ono naprawione,
sprawdzone i odesłane.

Utylizacja starych urządzeń

Do pewnego momentu,
nawet najbardziej trwałe
urządzenia fischer będą miały
swój koniec. W tym przypadku,
prosimy o kontakt ze swoim
dealerem lub przedstawicielem
firmy fischer w celu dalszych
informacji dotyczących
utylizacji.

Przebieg serwisowania
fischer

8-letnia dostępność części zamiennych

8

-letnia
dostępność części zamiennych

Serwis online

WWW

Gwarantujemy
8-letnią dostępność
części zamiennych,
nawet jeśli produkcja nie
będzie kontynuowana.

Pakowanie
1

Naprawa
Na stronie
www.fischerpolska.pl/serwis/
dobryserwis
można znaleźć wszystkie
informacje dotyczące serwisu
dla naszych klientów.

Konsultacje dotyczące produktu i zastosowania.
Nasz wykwalifikowany personel
chętnie odpowie na każde
Państwa pytanie dotyczące
produktów fischer.

4

Przesyłka
5

Bezpiecznie zapakuj wadliwy
odkurzacz do transportu w
trwały karton.

Szybka naprawa
odbywa się w autoryzowanym
serwisie fischer.

Zamów zwrot i dokumenty
2

Przesyłka zwrotna
3

Prosimy o kontakt
z przedstawicielem firmy
fischer w celu zorganizowania
zwrotu i wszystkich
niezbędnych dokumentów
zwrotnych.

Są dwie opcje zwrotu
urządzenia:
1. Organizacja wysyłki przez
przedstawiciela handlowego.
2. Zorganizowanie odbioru
przez fischer Polska.

Firma kurierska zwraca
naprawione urządzenie w
przeciągu 72 godzin od
dostarczenia go do serwisu
fischer.

Więcej informacji dotyczących serwisu firmy fischer
znajdą Państwo na stronie:
www.fischerpolska.pl/serwis/dobryserwis
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Wiertło fischer FHD umożliwia
jednoczesne wiercenie
i czyszczenie otworów.
Przeznaczone do efektywnego
i certyfikowanego kotwienia.

Odkurzacz przemysłowy FVC 35 M

Nasz
serwis 360o
dla Ciebie
Od oprogramowania do szkoleń i do osobistych
konsultacji. Jako niezawodny partner,
zawsze chętnie służymy profesjonalnym wsparciem.

Twoje korzyści:
· Nasz asortyment produktowy obejmuje systemy
kotew chemicznych, kotwy stalowe i kołki nylonowe.
· Kompetencja i innowacja to właściwości nabyte
poprzez własne badania, rozwój i produkcję.
· Obecność na rynku światowym i aktywna sprzedaż
w przeszło 100 krajach.
· Wykwalifikowane konsultacje techniczne służą
ekonomicznym i fachowym rozwiązaniom

w zakresie techniki mocowania. W razie potrzeby
także na budowie.
· Szkolenia (niektóre z akredytacją) mogą odbywać się
w Państwa siedzibie lub w akademii fischer.
· Dostępne jest oprogramowanie komputerowe do
wykorzystania przy wymagających projektach.

Projektowanie
za pomocą
oprogramowania
FIXPERIENCE

Oprogramowywanie do projektowania fischer FIXPERIENCE
stanowi bezpieczne i odpowiedzialne wsparcie przy projektowaniu,
zarówno dla projektantów, konstruktorów jak i wykonawców.
Wymiarowanie nigdy nie było tak łatwe!

Oprogramowanie i moduły w codziennej pracy
· Modularny program projektowy obejmuje część
obliczeniową i moduły branżowe.
· Oprogramowanie opiera się na międzynarodowych
standardach projektowych (ETAG 001, EC1, EC2, EC3
oraz EC5), a także branżowe dokumenty krajowe.
Dostępne są wszelkie powszechne jednostki sił
i miar.
· W przypadku wprowadzenia niewłaściwych danych,
zostaną one rozpoznane i program podpowie, w jaki
sposób uzyskać pozytywny wynik. Dzięki temu osiąga
się zawsze bezpieczny i prawidłowy projekt.
· Obraz graficzny może być łatwo obracany o 360o,
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przesuwany, dowolnie przechylany lub zmniejszany
/powiększany.
· Obraz 3D przedstawia szczegółowe i realistyczne
odwzorowanie.
· Funkcja "live update" pomaga w aktualizacji,
co zapewnia pracę na najbardziej aktualnej wersji.
· Bezpłatna instalacja i aktualizacja dostępna jest
poprzez stronę:
www.fischerpolska.pl/serwis/oprogramowanie-doprojektowania-fixperience
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