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SmartFil - mobilní odsávací zařízení s jednorázovým filtrem 
 
Zařízení je určeno pro nebezpečné škodliviny různé intenzity a díky dlouhé životnosti filtru také pro 
profesionální svářeče při pravidelném používání. 
 
Zatímco je nové odsávací zařízení dostupné ve srovnatelné 
cenové hladině jako jiné průmyslové modely, disponuje se svým 
SafeChangeFiltrem o velikosti 25m² o 100% větší filtrační 
plochou při prvotním vybavení než srovnatelná zařízení jiných 
výrobců. SmartFil spadá mimo to do stejné cenové skupiny jako 
náš ProfiMaster, disponuje však dvojnásobnou kapacitou filtru. A 
to není vše:  V případě potřeby mohou Vaši zákazníci SmartFil 
dovybavit  XXL-náhradním filtrem o velikosti 42m², což 
odpovídajícím způsobem ještě prodlouží jeho životnost. 
 
 
Charakteristika: 

· Pro pravidelné použití se středním množstvím dýmu 
a prachu 

· Nejlepší poměr cena/výkon 
· Typ filtru  - jednorázový, velikost 25 m2 (volitelně až 42 m2) 
· Výměna filtru bez kontaminace 
· 2-stupňová filtrace 
· Bezpečný provoz díky signalizaci správnosti otáček 
· Vysoká hospodárnost díky velké kapacitě a dlouhé 

životnosti filtru 
· Zvýšená bezpečnost díky hlídání filtru 
· Méně pohybů odsávacího ramena díky tvarování odsávací 

hubice 
· Odsávací rameno v hadicovém nebo trubkovém provedení, 

délky 2 m, 3 m, 4 m 
· Start-Stop automatika (příslušenství) 
· Sada osvětlení v odsávací hubici (příslušenství) 

 
 
 
 
 

Obj. č. Provedení SmartFil Cena 
64650100 2m hadicové provedení 62.410 Kč 
64650101 3m hadicové provedení 64.130 Kč 
64650102 4m hadicové provedení 65.870 Kč 
64650103 2m trubkové provedení 69.980 Kč 
64650104 3m trubkové provedení 73.820 Kč 
64650105 4m trubkové provedení 77.640 Kč 
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