
Industriële vacuümpompen en -systemen

Vacuümoplossingen - 
een overzicht



Toonaangevende 
vacuümpompen en 
centrale systemen
Vacuüm, de onzichtbare kracht, is onmisbaar in 
industriële productiefaciliteiten over de hele wereld.

Wanneer een industriële toepassing een schone 
omgeving of druk onder de atmosferische niveaus 
vereist, is een constante toevoer van vacuüm nodig.

Van voedselverpakkingen, elektronica, vervaardiging 
van glazen flessen en blikjes, printen op papier, 
tandpastaontgassing, verwerking van auto-onderdelen, 
transporteren van farmaceutica, extrusie van 
kunststof, houtbewerking, baksteen- en kleiproductie 
tot vrijwel alle algemene productietoepassingen, 
vacuümtechnologie is overal.

Bij Atlas Copco streven wij ernaar processen effectiever 
te laten verlopen door inzicht te krijgen in de behoeften 
van de sectoren die wij bedienen. Wat de toepassing 
ook is, wij bieden de juiste vacuümoplossing.

Als toonaangevende innovator op de industriële 
vacuümmarkt blijven wij ons richten op 
energiezuinigheid, waardoor onze klanten tijd en 
geld zullen besparen. Onze vacuümproducten vormen 
het uitgangspunt voor het leveren van een totale 
vacuümoplossing voor speciale point-of-use-machines 
en centrale vacuümsystemen.
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Kapitaalkosten Flexibiliteit Warmte

Energiezuinigheid Onderhoud Geluidsniveau

Onderhoud Betrouwbaarheid Luchtkwaliteit

De toekomst bestaat uit: een gecentraliseerd netwerk dat de vierde nutsvoorziening 
levert: vacuüm. Meerdere vacuümbelastingen worden gelijkmatig verdeeld 
over een stabiele vraag die wordt bewaakt en bestuurd door Atlas Copco VSD+-
vacuümapparatuur. Deze apparatuur bevindt zich in de nutsruimte.

Goed ontworpen centrale vacuümsystemen kunnen de bedrijfskosten verlagen, de 
productiviteit verhogen en de werkomgeving in de procesruimte drastisch verbeteren.

Gecentraliseerde machines

Redenen voor centralisatie



Oliegesmeerde schroefvacuümpompen

De GHS VSD+-serie is een nieuwe generatie intelligente 
oliegesmeerde schroefvacuümpompen met de 
variabele toerenregeling (VSD) van Atlas Copco. Onze 
vacuümspecialisten hebben deze vacuümpompen 
ontwikkeld op basis van de bekende en duurzame 
plug-and-play-ontwerpprincipes van de Atlas Copco-
compressoren, om zo tot topprestaties te  
komen bij de door u gewenste werkdruk. De  
GHS 350-5374 VSD+-serie is geschikt voor kunststof, 
glas, bottelen, inblikken, hout, verpakkingen, printen 
en verpakkingsindustrieën voor papier en vlees.

GHS 350-1900 VSD+

Met het geïntegreerde 
energieterugwinningssysteem van 
Atlas Copco kan tot wel 75% van 
de ingevoerde elektrische energie 

worden teruggewonnen in de vorm 
van warm water.

Pompsnelheid: 350-5374 m³/u

Einddruk: 0,35 mbar(a)

Functies waar u op kunt vertrouwen:

• Superieure prestaties in vergelijking met gangbare 
technologieën voor oliegesmeerde en droge 
schottenvacuümpompen

• Verhoogde efficiëntie: de ultramoderne 
schroeftechnologie, variabele toerenregeling (VSD) 
en een innovatief motorontwerp zorgen samen voor 
een grote sprong voorwaarts in efficiëntie

• Ultramodern bewakingssysteem voor uw 
vacuümpompen met Elektronikon®

• Stille werking – geluidsniveaus zijn ongeveer de helft 
van die van vergelijkbare technologieën

• Vermindering van de milieueffecten dankzij 
ultrahoge olieretentie bij elke werkdruk

• Energiebesparing tot 50%
• Technologische factor – de efficiënte schroef van 

Atlas Copco
• Setpoint control - het optimaliseren en afstemmen van 

de machinecapaciteit op de werkelijke procesvraag
• VSD – variabele prestaties afstemmen op variaties 

in belasting
• Reductie van startvermogen door intelligente 

regeling van inlaatklep

GHS 3800-5400 VSD+

Verpakken Glas

ConsumentenelektronicaInblikken
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Bandenproductie Uitgebreide polystyreenproductie

Drogen van melkpoeder Uitbenen van kip

Intelligente vloeistofring-vacuümpomp

De nieuwe LRP VSD+ brengt het vloeistofringprincipe 
naar de 21e eeuw. De voetafdruk van de LRP VSD+-serie is 
ruimtebesparend en één van de kleinste die momenteel 
mogelijk is. Alles wat u nodig hebt, is beschikbaar in een 
compact standaard installatie, inclusief de accessoires en de 
hoofdmotor, en wordt geleverd in een enkele, nette behuizing.

De pomp is gebaseerd op het beproefde Hick Hargreaves-
ontwerp en een vacuümtraditie van meer dan 150 jaar voor 
optimale prestaties met een verbeterd waaierontwerp. De 
roestvaststalen waaier is zeer corrosiebestendig.

Twee variabele toerenregelingen (VSD) – een ervan is voor 
de regeling van het vacuümsetpoint, dat helpt de vereiste 
vacuümniveaus te handhaven en aan te passen. De tweede 
VSD-toerenregeling helpt de waterstroming te beheersen en 
te optimaliseren. De geïntegreerde werking van beide VSD-
regelingen maakt dit de meest energiezuinige vacuümpomp 
voor natte en vochtige toepassingen. 

LRP VSD+

Functies waar u op kunt vertrouwen:
• Compacte standaard unit met bewaking vanaf 

één centraal punt
• Een echte plug-and-play-pomp
• Inlaat-uitlaat (DN 100) en netkabelinvoer 

bovenop
• Stof- en waterbestendige kast met 

beschermingsklasse IP54
• Omkasting voor natte/droge omstandigheden, 

waarbij de elektronica van het proces worden 
gescheiden 

• Algoritme tegen vastlopen tijdens perioden van 
inactiviteit

Pompsnelheid: 700-1000 m³/u
Einddruk: 25 mbar(a)

De LRP VSD+ is de eerste machine 
van zijn soort met variabele 

prestaties en verbeterd dampbeheer 
via dubbele gesynchroniseerde 
VSD-toerenregeling en interne 

spuitmondstukken voor koeling. 

• Het unieke algoritme voor cavitatiebescherming 
zorgt voor een betrouwbaar vacuüm en een langere 
levensduur

• Totale herstelmodus en automatisch bijvullen van 
water voor betere prestaties en energiebesparing

• Slimme bewaking en bediening op afstand via 
Elektronikon®- en ES-connectiviteit

De intelligente HMI bewaakt voortdurend de toestand 
van de pompkamer en vertaalt dit naar een nauwkeurig 
regeling van de rotatiesnelheid van het element en het 
koelwater dat de vacuümpomp binnenkomt. Dit levert de 
hoogste prestaties en de laagste bedrijfskosten voor natte 
toepassingen of hoge dampbelastingen.
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Houtbewerking Productverwerking

FiltratieLevensmiddelenverwerking

Slimme multi-klauw vacuümpompen

De DZM VSD+ is een compleet multi-klauwen 
vacuümpompsysteem in een omkasting.

Een perfecte oplossing geschikt voor grotere 
vacuümprocessen dankzij een centraal 
vacuümsysteem. De vacuümpomp biedt een 
volledig regelbaar systeem van 44 tot 1230 m3/u 
geïntegreerd in één kast met een eenvoudig 
plug-and-play-concept.

DZM VSD+

Pompsnelheid: 600-1200 m³/u
Einddruk: 150 mbar(a)

Functies waar u op kunt vertrouwen:
• De DZM VSD+ wordt aangestuurd door één 

intuïtieve HMI en is de perfecte gecentraliseerde 
droge vacuümpomp met hoge capaciteit

• Ingebouwde corrosiebestendigheid (standaard) 
met corrosiebestendige roestvaststalen klauwen

• Gemakkelijk toegankelijke pompkamer voor 
reinigen zonder toegang tot de overbrenging en 
verstoring van de timing

• Modulair ontwerp maakt flexibiliteit en efficiency 
mogelijk qua onderhoud en levensduurkosten

• Dankzij de multi-vacuümpompbesturingen 
kunnen meerdere vacuümpompen tegelijkertijd 
worden gestart, gestopt en geregeld conform de 
ingestelde werkdrukken

De stille DZM-omkasting 
bevat meerdere betrouwbare 

klauwelementen om de 
pompcapaciteit te verhogen en 
tegelijkertijd een procespomp 
met schone, droge variabele 

vacuümprestaties te handhaven.
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De hedendaagse industrie is voor processen afhankelijk van speciale vacuümmachines 
die bij het gebruikspunt geplaatst zijn. Soms betekent de omvang van het 
bedrijfsproces, of de bijzonderheden van de toepassing, dat centralisatie geen 
pragmatische aanpak is, maar dat hoeft niet in te houden dat we het proces niet 
drastisch kunnen upgraden door een verbeterde vacuümvoorziening. 

Bij Atlas Copco zijn we ervan overtuigd dat er altijd een betere manier is, dus hebben 
we gekeken naar de meest gangbare, speciale vacuümtechnologieën die op de markt 
verkrijgbaar zijn en deze verbeterd. Dit heeft geresulteerd in een reeks machines 
met de beste prestaties in hun klasse, brede drukbereiken, superieure efficiëntie en 
ongeëvenaarde betrouwbaarheid. 

We gaan nog een stap verder. De toevoeging van frequentiegeregelde motoren of 
het ELEC CAB-bedieningspaneel zet een traditioneel ontwerp met vast toerental om 
in een pomp met variabele setpointregeling voor een stabiel vacuüm over een groter 
werkbereik en met een verbeterde efficiëntie.

Het resultaat is een distributienet van slimme machines, klaar voor Industry 4.0.

Speciale machines



Drogen van componenten Vacuümverpakking

Laboratoria Blaasgieten van composieten

Droge schroefvacuümpomp

De DHS 65-200 VSD+ is schoon, slim en compact. 
Omdat er geen olie nodig is, is hij vrij van olie-
emissies en verontreiniging en u kunt rekenen op 
extreem schone uitlaatgassen. U kunt ook superieure 
prestaties verwachten met uitstekende mogelijkheden 
voor damp- en stofverwerking. Het eenvoudige 
maar effectieve ontwerp en de interne onderdelen 
verminderen het onderhoud en de systeemuitval. 

De geluiddempende omkasting zorgt voor een 
merkbaar stille, trillingsvrije werking met een laag 
geluidsniveau. Het compacte formaat zorgt voor een 
snelle en probleemloze installatie. 

DHS VSD+

Deze pomp is de eerste 
vacuümpomp ter wereld die werd 
gecertificeerd als "klasse 0" en is 

schoon, slim en compact.

Functies waar u op kunt vertrouwen:
• De innovatieve lagerontluchting voorkomt 

verontreiniging van de vetgesmeerde lagers 
door de inlaatgassen van het proces

• Het compacte ontwerp vermindert het 
geluidsniveau en behoudt de integriteit van de 
onderdelen in de pomp

• Met Elektronikon® krijgt u de meest 
recente statusupdates over bedrijfsuren en 
stilstandtijden, programmeerbare timers, 
waarschuwings-, fouten- en uitschakelindicaties.

• De riemtransmissie werkt met een zachte start 
die minder spanning op de riem zet en de 
levensduur verlengt

Pompsnelheid: 65-200 m³/u
Einddruk: 0,01 mbar(a)

Het nieuwe schroefprofiel van de DHS 65-200 VSD+ 
biedt de beste prestaties in zijn klasse. De pomp is 
uitgerust en wordt bediend met de MKV Elektronikon® 
en biedt ongeëvenaarde ingebouwde intelligentie.
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Pneumatisch transport Printen

Papierverwerking Extrusie van kunststof

Droge klauw vacuümpompen

De robuustheid, efficiëntie en het feit dat de DZS-
vacuümpompen met verontreinigingen kunnen 
omgaan, maken ze de slimme keuze voor uw 
toepassing. De nieuwe klauwenpompen zijn 
gebouwd om te voldoen aan uw exacte standaarden 
en kwaliteit, en vormen daarmee een probleemloze 
en voordelige oplossing. 

Het hygiënische afspoelbare model is beschikbaar 
voor toepassingen in de voedselverwerkende 
industrie en de ATEX-stofuitvoering is geschikt voor 
pneumatisch transport.

DZS VSD+

Functies waar u op kunt vertrouwen:
• Klasse 0 gecertificeerde droge klauw 

vacuümpompen; ééntraps, olievrij, luchtgekoeld en 
een aandrijving met geïntegreerde VSD+-omvormer

• Efficiënte motor met variabele toerenregelingsoptie 
voor volledige bestuurbaarheid

• Ingebouwde corrosiebestendigheid (standaard) met 
corrosiebestendige roestvaststalen klauwen

• Gemakkelijk toegankelijke pompkamer voor 
reiniging. Hiervoor is geen toegang tot de 
tandwielkast nodig en wordt verstoring van de 
timing voorkomen

• Modulair ontwerp maakt flexibiliteit en efficiency 
mogelijk voor wat onderhoud en life cycle cost 
betreft

• Uitgerust met een omvormer op de motor, waardoor 
de PI-Loop-functionaliteit en meerdere opties voor 
aansluiting op afstand mogelijk zijn, zoals de in eigen 
beheer ontwikkelde Atlas Copco VSD+-app

Pompsnelheid: 65 - 300 m³/u
Einddruk: 50 mbar(a) - 140 mbar(a)

De DZS VSD+ heeft een uniek 
ontwerp met roestvaststalen 

klauwen, eenvoudig toegankelijke 
pompkamer en gepatenteerde 

geforceerde koelstroom, waardoor 
die bestand is tegen de zwaarste 

toepassingen en continu draait bij 
een einddruk van 50 mbar.
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Filtratie van mineralen Vulkaniseren van rubber

Suikerverwerking Drogen

Vloeistofring-vacuümpompen

De AWS-, AWD- en AWL-serie 
vloeistofringvacuümpompen van Atlas Copco. Ze 
worden aangeboden als standaard units in een aantal 
configuraties voor de werking in een enkele doorloop-, 
gedeeltelijke of volledige recirculatie-modus. 

Roestvaststalen onderdelen die met vloeistof in 
aanraking komen zijn standaard voor gedeeltelijke of 
volledige recirculatiesystemen. De AW-vloeistofring-
vacuümpompen zijn verkrijgbaar voor zowel ééntraps- 
(AWS) als tweetrapspompen (AWD) met een capaciteit 
van 200-37500 m³/u en een vacuümniveau tot 
30 mbar(a).

Voor processystemen met complexere vereisten bieden 
wij op maat gemaakte units.

AWS VSD+

Wanneer een robuuste pomp 
wordt gecombineerd met de 
nieuwste regeltechniek, is het 

resultaat een mooie combinatie 
van kracht en intelligentie. De 
VSD+-optie is beschikbaar tot 

1600 m3/u.

Functies waar u op kunt vertrouwen:
• Modulair ontwerp van drie installatietypen: enkele 

doorloop, gedeeltelijke of volledige recirculatie
• Optionele constructiematerialen: Gietijzer, 

aansluitingen van roestvaststaal, volledig 
roestvaststaal

• Accessoires hebben standaard roestvaststalen 
onderdelen voor vochtige omstandigheden

• Modellen voor niet-gevaarlijke omgevingen en 
een volledig assortiment op skid gemonteerde 
accessoires zijn verkrijgbaar

Pompsnelheid: 200-37500 m³/u
Einddruk: 30 mbar(a)
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Voedselverpakkingen Lamineren

Medische systemenVerpakken in vacuümzakken

Oliegesmeerde schottenvacuümpompen

De GVS VSD+-serie is een robuuste en zeer gewaardeerde 
reeks vacuümpompen met een technologisch geavanceerd, 
toonaangevend ontwerp. De GVS VSD+-serie werkt 
volgens het beproefde principe van de oliegesmeerde 
schottenvacuümpomp, dat al jaren met succes wordt 
toegepast in allerlei algemene vacuümtoepassingen in 
de industrie. 

De GVS VSD+-serie levert uiterst efficiënte 
vacuümpompprestaties en is ideaal voor kritische 
toepassingen op het gebied van verpakking, houtbewerking, 
rubber, kunststoffen, elektronica, de papier- en drukindustrie, 
materiaalverwerking en vergelijkbare industrieën waar 
wordt gewerkt volgens strenge normen.

Onze op ketel gemonteerde systemen met ééntraps 
oliegesmeerde schottenpompen bieden een betrouwbare 
oplossing voor talloze vacuümbehoeften. 

GVS VSD+

Met 10 beschikbare modellen 
hebben we de juiste pomp voor 
u, verkrijgbaar als lokale VSD+-

variant, met gelokaliseerde 
variabele prestaties voor stabiele 
druk, verbeterde productiviteit en 

verlaagd energiegebruik.

Functies waar u op kunt vertrouwen:
• Uitgerust met innovatieve kenmerken die 

maximale prestaties garanderen tegen de laagst 
mogelijke life cycle cost

• Gasballast standaard ingebouwd voor een 
uitstekende waterverwerkingscapaciteit

• Geschikt voor continu bedrijf tussen 400 mbar(a) 
en einddruk

• Een compleet, gebruiksklare installatie met alle 
opties en accessoires die nodig zijn voor algemene 
vacuümtoepassingen bij zware omstandigheden

Pompsnelheid: 16-700 m³/u
Einddruk: 0,5 mbar(a)

Ze worden bedrijfsklaar geleverd met ketel, elektrische 
schakelkast en filter bij elke pomp.
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Verpakken Vormen

LaboratoriumvacuümDrogen

Deze stille pomp is eenvoudig en 
elegant, en is net zo comfortabel 
op kantoor als in de werkplaats, 

een droge en duurzame machine 
voor een stabiel vacuüm bij lage 

tot middelhoge stroomsnelheden.

Functies waar u op kunt vertrouwen:
• Eenvoudig, schoon en modern ontwerp dat 

compact en robuust is
• Verwijderbaar frontpaneel voor toegang tot 

scroll- en inlaatfilter
• Inlaat-/terugslagklep
• Volledige bestuurbaar met de mogelijkheid van 

een aandrijving met omvormer
• Tot 50% lager energiegebruik in vergelijking met 

schottenpompen

Scrollpompen

De DSS-scrollvacuümpomp is de nieuwste aanwinst 
van Atlas Copco's assortiment industriële droge 
pompen. Met slechts één bewegend onderdeel en 
een contactloos ontwerp garandeert de volledig 
aluminium constructie een stille, droge, zeer 
efficiënte en onderhoudsarme vacuümgeneratie 
voor gebruik in het volledige ruwe vacuümbereik. 
Unieke functies voor gaspoorten en gasballast 
zorgen voor uitstekende dampbestendigheid.

DSS 
Pompsnelheid: 65-100 m³/u
Einddruk: 0,3 mbar(a)
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Mechanische boosterpompen

Onze mechanische boosterpompen, gebaseerd op 
het eenvoudige rootsprincipe, zijn nog steeds de 
favoriete pompen voor toepassingen waarbij hoge 
pompsnelheden zijn vereist voor een drukbereik 
van 0,01 tot 50 mbar. Bij deze pomp is altijd een 
tweede pomp nodig waarmee het hogedrukverschil 
ten opzichte van de atmosferische druk wordt 
overwonnen. Omdat de mechanische boosterpomp 
bij relatief lage drukwaarden werkt, wordt hij niet 
aan dezelfde concentraties corrosieve procesmedia 
blootgesteld als de tweede pomp, waardoor hij zeer 
betrouwbaar is.

DRB 250-2000 
ZRS 250-4200

Verpakken met hoge snelheid Drogen & vriesdrogen

Industriële vacuümVacuümkoeling

De DRB-rootsboosterpomp 
is luchtgekoeld, heeft een 

geïntegreerde omloopklep en geeft 
geen omkijken bij toepassingen 

zoals voedselverpakking.

Functies waar u op kunt vertrouwen:

ZRS 250-4200
• Geschikt voor toepassingen waarbij hoge 

pompsnelheden zijn vereist voor een drukbereik van 
0,01 tot 50 mbar/0,0075 tot 37,5 Torr

• De ZRS-pompen beschikken over een olievrij 
pompmechanisme van hoge kwaliteit

• Het ontwerp van de asafdichtingen is 
geoptimaliseerd zodat er geen smeermiddelen in 
het pompmechanisme kunnen komen

• De dynamisch gebalanceerde rotors en precies 
geslepen tandwielen dragen bij aan de vlekkeloze, 
stille werking van de pompen

DRB 250-2000
• Verkrijgbaar met meerdere motoraandrijvingen 

en het gebruik van een luchtgekoelde, op de flens 
gemonteerde, standaard driefasige motor

• Kan verticaal of horizontaal worden toegepast met 
de optie om de positie aan te passen indien nodig

• Voldoet aan de premium energiezuinigheidsklasse 
IE3. Dit betekent een lager energiegebruik en lagere 
CO2-uitstoot

Pompsnelheid ZRS: 375-4985 m³/u Pompsnelheid DRB: 250-2000 mbar(a) 
Einddruk: 0,01 mbar(a)

DRB-serie

ZRS-serie
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Centrale ES-besturingssystemen
Het centrale ES-besturingssysteem creëert een 
onderling verbonden systeem uit meerdere VSD+-
machines. Zorgt voor automatische balancering 
van bedrijfsuren en gesynchroniseerde prestaties 
tussen de verschillende machines, maximaal 
energierendement, onderhoudskosten en 
onderhoudsschema's. De ES-oplossing is verkrijgbaar 
in een aan de wand gemonteerde elektrische kast, 
zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding, 
of als geïntegreerde softwareoptie voor elke Atlas 
Copco-vacuümpomp met een ingebouwde Mk.5 
Elektronikon®, zoals de LRP VSD+ of de GHS VSD+.

De centrale Elec Cab- en ES-controllers van 
Atlas Copco zijn ontworpen om zelfstandige units 
met vast toerental te transformeren in intelligente 
vacuümsystemen. 

Regelaars

ELEC CAB-pompbesturingen
De Elec Cab bestuurt kale pompen van Atlas Copco 
en pompen van andere fabrikanten, ongeacht hun 
elementtechnologie.

Oliegeïnjecteerde schoep, schroef, scroll, klauw, 
vloeistofring of andere: de Elec Cab kan alles aan.

Door synchronisatie tussen het proces en het 
vacuümsysteem, bewaking op afstand en actieve 
procescontrole-instellingen mogelijk te maken, 
centraliseert de Elec Cab gedecentraliseerde systemen 
en brengt zo uw productieproces naar een hoger, 
rendabeler en betrouwbaarder niveau.

Aanzienlijke kostenbesparingen voor de werkplaats 
door een ingebouwde setpointregeling, VSD-
technologie en software die gelijkmatige slijtage 
aanstuurt. 

Nu verkrijgbaar voor 1 tot 4 pompen, variërend van 
2,2 kW tot 45 kW, in 380-460 V.
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Accessoires
Naast toonaangevende vacuümpompen levert 
Atlas Copco complete oplossingen voor uw 
specifieke vacuümbehoeften. 

Daarom is er een breed assortiment accessoires 
leverbaar, van voorfiltratie aan de inlaatzijde tot 
procesleidingen en uitlaatfiltratie. 

Neem contact op met uw Atlas Copco-
vertegenwoordiger voor meer informatie 
die afgestemd is op uw procesvereisten.

Damp-vloeistofscheiders • Filtratie • Vloeistofafscheiders 
Vacuümketels • Kleppen • Vaten
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Atlas Copco kent de ins en outs van vacuüm. Als 
marktleider en innovator van compressietechnologie 
hebben wij geavanceerde vacuümpompen, systemen 
en accessoires ontwikkeld. 

Onze Customer Centers kunnen wereldwijd de 
hoogwaardige vacuümoplossingen bieden die aan al 
uw behoeften voldoen. En dat is nog niet alles. Om 
ervoor te zorgen dat uw vacuümpomp gedurende de 
hele levensduur zeer betrouwbaar en efficiënt blijft, 
is service support beschikbaar op uw locatie, geheel 
op uw behoeften toegesneden dankzij onze speciaal 
opgeleide onderhoudstechnici.

Optimale prestaties van uw vacuümsysteem vragen 
om onderhoud. Professioneel onderhoud van 
Atlas Copco.

SANBORN
VS

KEULEN
Duitsland

LUTIN
Tsjechië

QINGDAO
China

VALENCE
Frankrijk

TIANJIN
China

ANTWERPEN
België

Wij weten wat vacuüm is

CO
M

M
ON SERVICE TEAM FOR

COMPRESSORS,

BLOWERS AND VACUUM
 P

UM
PS

Wereldwijde productiefaciliteiten
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Opmerkingen:
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Opmerkingen:
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Atlas Copco Industrial Vacuum
atlascopco.com


