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WF-ECO 
Com Filtro Jet Pulse 

Poeiras e Fumos de Soldadura 

O filtro de parede WF-ECO Jet Pulse é a 

solução mais económica e eficiente para a 

aspiração de poeiras e fumos de 

soldadura, com um desempenho acima 

dos 1.000m³/h e com um impulsor em 

alumínio. 

 Art. Nr. 

MF-Eco Jet Pulse filtro móvel monofásico, 0,75kW, 230V, 50Hz. Braço extrator não incluído. P-549 
MF-Eco Jet Pulse filtro móvel trifásico, 0,75kW, 400V, 50Hz. Braço extrator não incluído. P-547 

Braço extrator Flexi – 1,5m. Suspenso P-051 

Braço extrator Flexi – 2m. Suspenso P-052 

Braço extrator Flexi – 3m. Suspenso P-053 

Filtro de substituição, Polyester. P-541 

Silenciador P-552 

Adaptador Filtro-HEPA. A montagem deve ser feira na parte superior do equipamento. P-553 

Filtro-HEPA 23m2 P-554 

Saída Ø 250mm para WF-Eco P-557 

 

Forte e flexível 

WF-Eco Jet Pulse foi construído de forma robusta e com um impulsor de alumínio. Com uma extensão de 1,5m, 2m ou 

3m, o braço extrator Flexi pode ser montado diretamente do lado inferior do equipamento. Os braços Flexi foram 

desenhados com a mais moderna tecnologia paralelograma – que permite uma maior flexibilidade e posição mais estável. 

 

Filtro de Limpeza Jet Pulse 

O filtro de limpeza WF-Eco Jet Pulse possui uma boa eficiência com base no ar 

comprimido e no sistema de limpeza. Em poucos minutos o cartucho do filtro é 

limpo. É apenas depois necessário abrir o compartimento e esvaziar as poeiras 

armazenadas, e estará novamente pronto a utilizar!  

Económico e Fácil de Montar 

Coloque apenas o filtro WF-Eco Jet Pulse na 

parede e ligue-o à eletricidade e ao ar 

comprimido. Monte o braço de extração Flexi a 

uma distância até 1,5m, 2m ou 3m, diretamente 

no filtro e estará pronto a utilizar. 

O custo é muito mais baixo do que um sistema 

de filtragem central, e terá a garantia de que 

terá um desempenho de pelo menos 1.000m³/h 

em cada trabalho realizado. 

 

Potência: 0.75 kW 
Capacidade de aspiração: 1000 m3/h 
Dimensões (CxLxA): 1000 x 485 x 485 mm 
Peso: 75 Kg 


