


Delfin blev grundlagt 1991, I Torino, Italien, af

Antonino Siclari.

Tyve år efter, leverer Delfin industristøvsugere
stadig løsninger til industri og professionelle kunder, verden over.

Med et modelprogram på mere end 100 forskellige 
varianter, har Delfin altid den rigtige løsning for at

imødekomme dine behov.



At være anerkendt som én af de bedste 
producenter af industristøvsugere globalt,

kræver at vi arbejder hårdt & med passion hver

eneste dag, for at sikre vores maskiner sætter nye 
standarder.



Dm og Zefiro serien er nogle af de mest fleksible og 
alsidige maskiner i Delfins program.

1-eller 3faset , med støvsuger motorer eller kraftig 
sidekanalsblæser og i 100% stålkonstruktion.

Perfekte til forskellige opgaver. Flere varianter kan 
støvsuge både støv, væske og faste materialer 
samtidig.

Hovedområder: Grundet deres store alsidighed og 
fleksibilitet kan de bruges i enhver form for miljø.

Dm/Zefiro
Mistral serien er den ultimative serie inden for let/
mellemklassen til industrielle opgaver.

Dens lette og kompakte design, gør den ekstrem 
brugervenlig i f.eks. laboratorier, byggepladser og 
produktionsvirksomheder.

Hovedområder: Fødevarer, pharma, kemi, træ, 
industribagerier (ATEX), byggepladser og 
gulvslibning.

Mistral



DG er den mest kraftfyldte serie, med sidekanalsblæsere 
på op til 25kw. DG garanterer pålidelighed og 
fremragende ydelser i selv de hårdeste miljøer, og hvor 
der er store mængder materiale, der skal fjernes.

Hovedområder: DG serien er den kraftigste serie, og 
anvendes i mellem og tunge industriområder.
Afhængig af den aktuelle opgave, tilbyder disse 
maskiner en bred vifte af ydelses og 
filtreringsmuligheder.

DG
Tecnoil serien tilbyder den bedste løsning til opsugning af 
metalspåner, olie og kølevæsker fra maskinværktøjer 
(f.eks. CNC).

Designet til at genvinde, filtrere og opsamle olie og 
kølevæsker fra maskinværktøjer.

Hele denne cyklus kan gennemføres på få minutter. 
Dermed sænkes standby tiden på maskinen. Mulighed for 
genbrug af skæreolie og dermed en højere 
produktionseffektivitet.

Hovedområder: Tømning af oliebeholdere på 
maskinværksteder & i autoindustrien, er blot nogle af 
de brancheområder hvor Tecnoil anvendes. 

Tecnoil



En serie af kompakte sugeenheder designet til at kunne 
integreres direkte på produktionsmaskiner.

Kan tilpasses de fleste maskiner.

Hovedområder:  F.eks. til kontinuerlig fjernelse af 
produktionsaffald inden for pakkeri, fødevare, kemi, 
pharma, textil og autobranchen.  

Direct Extraction Air/Airex
Air/Airex serien er pneumatisk (trykluft) drevet og er 
uden elektromekaniske dele.

Airex modellen er eksplosionssikret til brug i ATEX 
certificerede områder (gas og støv zoner 1 & 2 / 21 & 
22).

Hovedområder: Skibsværfter, olieraffinaderier, kemi, 
pharma, fødevarer og kraftværker, hvor der er brug for 
trykluftdrevet eller ATEX eksplosionssikrede 
støvsugere.



Delfin tilbyder et bredt sortiment af eksplosionssikrede 
elektriske støvsugere, til brug i ATEX certificerede zoner, 
selv til de mest omfattende og vanskelige områder.

Modeller fra (1KW til 18KW) hvor sikkerhed er højeste 
prioritet.

Hovedområder: Alle industrier eller arbejdsområder 
hvor eksplosionssikring eller ATEX certificering er 
påkrævet.

Atex z 1-2 / 21-22
Delfin designer og bygger skræddersyede løsninger 
efter kundens behov.

Udviklingsafdelingen bygger og designer også special 
enheder til at integrere på andre producenters 
maskiner (OEM).

Hovedområder: Fra det største industrianlæg til det 
mindste laboratorie, tilbyder Delfin centrale anlæg 
og special designede maskiner.

Centralstøvsugersystem 
eller special designet 
maskiner
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