
 THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION 

BDC-133MUD STOFZUIGER 
STOFOPVANGSYSTEEM VOOR ZWAAR WERK     

De Blastrac BDC-133MUD is een heavy duty stofzuigsysteem dat volledig

M-klasse gecertificeerd is. Het is bij uitstek geschikt voor gebruik met 

middelgrote straal, schuur, polijst en freesmachines. 

Het is standaard uitgerust met een M-klasse sterfilter en met een 

Longopac-zaksysteem dat eenvoudig te monteren en te hanteren is. 

Dankzij dit systeem hebben de operatoren geen contact meer met 

het stof in hun directe omgeving. 

De nieuwe generatie M-klasse filter met verlijmde naden is

eenvoudig te reinigen met behulp van een handmatige klopfunctie

aan de zijkant van de stofzuiger. Bovendien is de BDC-133MUD

uitgerust met een vacuümmeter om te weten wanneer de filter 

verstopt is. 

390 m3/h | 211 hPa | 3 Independent Motors 

 k g    7 3  k g  

Working Position800 mm | 600 mm | 1.650 mm 
L,B,H     Transport Position800 mm | 600 mm | 1.300 mm 

M-Klasse Ster Filter | Zijdelings handmatige klopfunctie 

3 kW | 230 V | 50/60 Hz | 13 A | Single Phase 

Ø    Ø 7 0  m m  

Endless Bagging system | Instelbare capaciteit tot 25 kg 

71 dB(A) 

Middelgrote schuurmachines | Straal machines | Frees machines 

VACUÜMMETER EN INDICATOREN 

De BDC-133MUD is uitgerust met een 
vacuümmeter om te weten wanneer de filter 

verstopt raakt. 

De 3 motoren zijn onafhankelijk (1 knop voor 

elke motor) en er is een spanningsindicator. 

FILTERS EN HANDMATIGE KLOPFUNCTIE 
 

Deze stofzuiger is uitgerust met een nieuwe 

generatie M-klasse filter met verlijmde naden, 

die gemakkelijk te reinigen zijn met behulp van 

de zijdelings handmatige klopfunctie. 

EXTRA FUNCTIES 

De BDC-133MUD heeft een verstelbare 

kabelhouder (3 posities) en een handige 

buis op het frame voor de tiewraps en

schaar / mes. Daarnaast zijn er vier 

handgrepen op de basis van het frame 

voor een eenvoudige transport. 
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M-KLASSE GECERTIFICEERD STOFZUIGER 

De BDC-133MUD industriële stofzuiger is 

volledig M-klasse gecertificeerd. 

LONGOPAC - ZAKSYSTEEM 

Met ons Longopac-systeem kunt u het stof 

opvangen in gemakkelijk te hanteren 

verpakkingen van 25 kg zonder stof te 

verspreiden. 

UP & DOWN SYSTEEM 

De BDC-133MUD is uitgerust met een Up & 

Down systeem: 1 positie voor transport en 1 

positie voor operaties. 

De BDC-133MUD is zeer eenvoudig te transporteren dankzij zijn Up & Down  

systeem en de vier handgrepen op de basis van de frame. 

http://www.blastrac.eu/


STANDAARD GELEVERD MET DE BDC-133MUD 
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CONSUMABLES EN VOORAFSCHEIDER 

 

BLS-1058 CF4083300446 BPS-LP-0020 

4 Pack Longopac M-Klasse Ster Filter Voorafscheider 

Hoes (4 x 20 m) met gelijmde naden 

OPTIES & ACCESSOIRES 

 

004583SR 005014SR CF722029 CF722147 CF722025 CF722122 

20 m Zuigslang 10 m Zuigslang Mobile Nozzle Mobile Nozzle Aluminium Hand Chromed Hand 

051 mm 076 mm 400 mm Width 500 mm Width Grip 50 mm Grip 50 mm 
 

 
 

E12198 E12196 E13535 CF722064 CF722310 CF722001 

Rubber Dust Rubber Dust Schaar voor Y-Piece Connector Connector Reducer 

Hose Connection Hose Connection Longopac 070 mm  2 x 050 mm 070-76 mm 070-51 mm 
051 mm 076 mm         
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