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Avevo™ MST 100: The mobile fume and dust extraction table has AC and EC motor 
options. Our model with AC motor for welding fume and light grinding; For heavy operations 
such as welding fumes, grinding, polishing and sanding, our EC motor and composite fan model 
options with fan speed adjustment are ideal.

Otomatik filtre temizleme / Automatic filter cleaning

Kartuş filtre / Cartridge filter

EC motor seçeneği / EC motor option

EC motorlu modelde, fan devir ayar imkânı mevcuttur. / In the EC motor model, fan 
speed adjustment is possible.

Bu modelde, yüzeyde hava hızı 15 m/sn hıza kadar çıkabilmektedir. / In this model, 
the air velocity on the surface can reach up to 15 m/sec.

Böylece, yoğun toz üreten işlemler için (zımpara, polisaj, vb.) güvenle kullanılabilir. 
/ Thus, it can be used safely for processes that generate heavy dust (sanding, 
polishing, etc.).

MST

Introduction

SEÇENEKLER • OPTIONS

100100

Teknİk VERİ  •  TECHNICAL DATA

Motor Gücü / Motor Power 1,1 kW AC veya (or) 1,3 kW EC

Şebeke / Mains supply 230 V / 50Hz

Maksimum debi / Maximum air flow 3000 m3/h veya (or) 3500 m3/h

Yüzeyde ortalama debi / Average flow at the surface 1200 m3/h

Yüzey alanı / Surface area F9 Silindirik kartuş / F9 Cylindrical cartridge

Filtre temizleme / Filter clean Döner tip otomatik / Rotary type automatic

Basınçlı hava tüketimi / Compressed air consumption 4-6 bar'da 700 lt/dk / 700 lt/min at 4-6 bar

Taşıma kapasitesi / Carrying capacity 500 kg

Gövde / Body Galvaniz çelik / Galvanised steel DX51D+Z100-EN 10346

Fan / Fan Alüminyum, kaynaksız / Aluminium, w/o weld

Gürültü seviyesi / Sound pressure 72 dbA

Ses yalıtımı / Sound insulation Akustik sünger / Acoustic sponge

Ölçüler (U-G-Y) / Dimensions (L-W-H) 800 mm - 1300 mm - 800 mm

Ağırlık / Weight 50 kg

Test sertifikasyonu / Test certification TUV Turkey

Avevo™ MST 100: Mobil duman ve toz emiş masası, AC ve EC motor seçeneklerine 
sahiptir. Kaynak dumanı ve hafif taşlama işlemleri için AC motorlu modelimiz; kaynak 
dumanları, taşlama, polisaj, zımparalama gibi ağır işlemler için ise fan hızı ayar imkânı 
bulunan EC motor ve kompozit fanlı model seçeneklerimiz idealdir.

TANITIM

Mobil /
Mobile

Tam otomatik filtre temizleme
Fully automatic filter cleaning

EC motor ve kompozit fan (Opsiyonel)
EC motor and composite fan (Optional)

KAYNAK - TASLAMA - ZIMPARA MASASIKAYNAK - TASLAMA - ZIMPARA MASASI
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Kaynak / Welding

Taşlama / Grinding

Zımpara / Emery

Polisaj / Polishing

Kullanım Alanları / Ideal for

Avevo™ MST 100: Entegre Kıvılcım Önleyici  Tasarım iyileştirmeleri sayesinde 
ön filtrelemeye gerek yoktur.

YÜKSEK VERİMLİ FAN (220V 50Hz AC motor): Temizlenebilir M CLASS kartuş filtreye sahip olan 
masamızda maximum 3000 m3 / saat veya 3500 m3 / saat fan kapasitesiyle çalışma bölgesinde 
ortalama 7 m / sn yakalama hızı sağlar.

FİLTRE TEMİZLEME: Avevo™ MST 100 ekipmanları arasında standart olarak otomatik 
döner tip filtre temizleme ünitesi de mevcuttur.

F9 KARTUŞ FİLTRELER: Avevo™ MST 100 kaynak kirliliği için yüksek tutma kapasitesi ile 
otomatik lisanslı döner tip filtre temizleme ünitesi bulunmaktadır.

PNÖMATİK SELENOİD VALFLER: Avevo™ MST 100, 4-6 bar da 700lt/dakika basınçlı 
hava tüketir.

MENTEŞELİ KORUYUCULAR: Avevo™ MST 100 çapak önleyici entegre plaka tasarımının 
yanı sıra her iki tarafta de menteşeli tip açılabilir koruyucular mevcuttur.

GÖVDE: Paslanmaya dayanıklı galvaniz kasalı gövdeye sahip olan Avevo™ MST 100 
kolay taşıma için de tekerleklidir.

Avevo™ MST 100: No pre-filtering is required thanks to the Integrated Anti-Spark Design 
improvements.

HIGH EFFICIENCY FAN (220V 50Hz AC motor): With a maximum 3000 m3 / hour or 3500 m3 / hour 
fan capacity on our desk, which has a cleanable M CLASS cartridge filter, it provides an average 
capture speed of 7 m / sec in the working area.

FILTER CLEANING: Among the Avevo™ MST 100 equipment, there is also an automatic 
rotary type filter cleaning unit as standard.

F9 CARTRIDGE FILTERS: Avevo™ MST 100 has an automatic licensed rotary type filter 
cleaning unit with high holding capacity for source pollution.

PNEUMATIC SOLENOID VALVES: Avevo™ MST 100 consumes 700lt/minute compressed 
air at 4-6 bar.

HINGED GUARDS: Avevo™ MST 100 anti-burr integrated plate design as well as hinged 
type openable protectors are available on both sides.

BODY: Avevo™ MST 100, which has a corrosion-resistant galvanized casing, is also 
wheeled for easy transport.

Özellİklerİ

Features

WELDING - GRINDING - SANDING TABLEWELDING - GRINDING - SANDING TABLE


