
Sposób pakowania i rozmiar kartonu: 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty,
dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają

właśnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzania.
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Konstrukcja standardowa:

Parametry:

Akcesoria i opcje:

303101395 Stan 2002

Opis:

Wszystkie wymiary podane są w mm

H

BA

Części zamienne:

11
88

1299

2 x filtr patronowy

łapacz
iskier

Mobilny filtr patronowy STAN 2002 przeznaczony jest do odciągu 
pyłów suchych i oczyszczania powietrza z dwóch stanowisk pracy. 

• wentylator wirnikiem promieniowym o mocy 2,2kW w klasie IE2
• trzy stopnie filtracji
• wysoko- wydajny układ regeneracji wkładu głównego ze 
sterowaniem elektrycznym
• pojemnik na pył pod wkładami patronowymi
• łatwy dostęp do wkładów filtracyjnych
• 2 kółka skrętne dla zapewnienia pełnej mobilności
• stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
• współpraca ze stojącymi ramionami samonośnymi Oskar serii 160 
lub 200 (dwa ramiona 160 lub jedno ramię 200)

Wydajność:
Pow. filtracyjna:

Masa:
Zasilanie standardowe:

Moc silnika:
Prąd znamionowy:

do 2000 m³/h
24m²
212 kg
3 x 400V/ 50Hz
2,2 kW
4,7 A

• 242.079 Filtr patronowy Camfil HemiPleat ognioodporny
• 240.672 Filtr wylotowy (włóknina impregnowana węglem aktywnym)
• 240.007 Prefiltr metalowy (łapacz iskier) 
• 241.483 Kółko skrętne z hamulcem 160
• 240.362 Kółko stałe 160

dwa wloty Ø160
86

2

wlot Ø200, zamienny z 
wlotami Ø160

• 301101512 Ramię samonośne Oskar 2020P, zasięg pracy 2m, wlot 
ssawki Ø350mm
• 301101514 Ramię samonośne Oskar 2030P, zasięg pracy 3m, wlot 
ssawki Ø350mm
• 301101506 2 szt. ramion samonośnych Oskar 1620P, zasięg 2m, 
wlot ssawki Ø315mm
• 301101508 2 szt. ramion samonośnych Oskar 1630P, zasięg 3m, 
wlot ssawki Ø315mm
• 301101534 2 szt. ramion przewodowych 2m, wlot ssawki Ø315mm
• 301101536 2 szt. ramion przewodowych 3m, wlot ssawki Ø315mm

A = 865
B = 1300
H = 1360
waga brutto = 235 kgfiltr wylotowy z włókininy 

impregnowanej węglem aktywnym

H

BA
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All dimensions are given in mm.

The method of packing and carton sizes:

A = 880
B = 1370
H = 1190
waga = 235 kg

Giant 2 - mobile cartridge filter unit for two arms

303101964 • main filter cartridges 36,6 m2

• fan 2,2 kW, 50 Hz, 3-phase, 400 V

Standard construction:

• aluminum impeller 2,2 kW fan unit
• three stage filtration
• standard manual compressed air cartridge cleaning system
• easy access dust drawer
• heavy duty welded and powder coated construction
• 20 litre compressed air tank

Mobile filter unit designed for continuous operation at heaviest and  
most demanding applications for two workstations.

Accessories and options:

• Oskar fume arm 1620P, reach 2 m , hood inlet 315 mm
• Oskar fume arm 1630P, reach 3 m, hood inlet 315 mm
• Oskar fume arm 1640P, reach 4 m, hood inlet 315 mm
• timer controlled compressed air cleaning system

Parameters:

nominal airflow: 
main filter surface:
weight:  
power supply: 
motor power: 
rated current:

2000 m³/h
36,6 m²
215 kg
3 x 400V / 50Hz
2,2 kW
4,55 A 

Spare parts:

• main filter cartridge 18,3 m2

• main filter cartridge 12 m2

• outlet filter (activated carbon impregnated material)
• metal mesh pre-filter
• swivel caster with brake 160
• wheel 200


