
Who the

Dustcontrol?
is



Bara proffs 
känner till
våra 
stoftavskiljare 



Känner du till Dustcontrol? 
Grattis! Det betyder att du är 
ett riktigt proff s som ställer 
höga krav på din utrustning. 
Vi har i över 40 år verkat för 
en bättre arbetsmiljö, och har 
stoftavskiljare och luftrenare 
för alla typer av jobb. Oavsett 
vilken du väljer kan du vara 
säker på att få en riktig proff s-
maskin som är byggd med ditt 
arbete och din hälsa i fokus. 
Är du lika noga med ditt jobb 
som med dina lungor? Välj en 
blå maskin från Dustcontrol.



Vad i
gör Dustcontrol?

Dustcontrol grundades 1972 och har sedan 
dess jobbat med en enkel men stark idé: 
Vi räddar din hälsa genom att suga upp 
dammet där det uppstår, så att du slipper 
dra ner det i dina lungor.



Eftersom de minsta partiklarna är 
farligast för dina lungor är alla våra 
mobila stoftavskiljare och luftrenare 
utrustade med HEPA H13-� lter. Våra 
mikro� lter � ltrerar bort 99,95% av allt 
farligt damm, som t ex kvartsdamm, 
innan du hinner andas in det. 

Vi har lyssnat på er hantverkare i över 
40 år och har utvecklat maskiner efter 
era krav och behov. Våra maskiner har 
hög prestanda, god ergonomi och bra 
miljöegenskaper, inte minst tack vare 
de energisnåla eco-motorerna. Den 
höga kvaliteten ger dessutom lång 
hållbarhet vilket leder till god total-
ekonomi. Alla våra produkter tillverkas 
i vår egen fabrik utanför Stockholm, 
där vi har full kontroll över att varje 
enskild produkt håller vad vi lovar.

Alltid HEPA
H13-fi lter

Svensk
kvalitet
sedan 1972

Dammklass H (genomsläppsgrad ≤ 0,005%) för partiklar 
ner till 0,1 mg/m3 samt cancerframkallande partiklar.
Enligt EN-60335-2-69



jobb 
alla 
Maskiner för

Oavsett vem du är och 
vad du arbetar med, 
har vi de perfekta 
maskinerna för just 
dig och ditt jobb. Liten 
och smidig eller stor 
och kraftfull? Det är 
bara du som vet vilken 
Dustcontrol-maskin 
just du vill ha.





SNICKAREN 

DC 2900 eco
Storsäljaren

DC 3900 eco 
Miljövänlig

AirCube 1200
Eff ektiv luftrenare

•   Mångsidig   
•   Stark och smidig
•   Ergonomisk
•   Finns med autostart

•   Mikrofi lter på 5 m2

•   Steglös eco-fl äkt
•   Indikator för fi lterbyten

Du som är snickare vill ha lätthanterliga, smidiga maskiner som håller länge. Som de här:

Du är en traditionell snickare, en sådan som bygger hus och 
renoverar privata hem. Du arbetar ofta själv eller med ett 
par kompisar. Självklart vill du alltid göra ett bra jobb och 
lämna snyggt efter dig. Du är också noga med din hälsa och 
vill inte bli sjuk i onödan. Du använder våra maskiner som 
punktutsug till elverktyg eller för att städa upp efter dig.

DC 1800 eco
Lätt och smidig

•   Endast 10 kg
•   Eff ektiv eco-motor
•   Hög fi ltreringsgrad

•   Eco-motor
•   Kraftfull
•   Enkel service  
•   Klarar tuff a jobb





GOLVSLIPAREN 

DC 5900 
För tuff a jobb 

DC 3900 Twin 
Med föravskiljare

DCF 8000
Föravskiljare

•   Vår största stoft-
      avskiljare 
•   För de tyngsta jobben
•   Flera utföranden

•   Golvsliparnas favorit
•   Hanterar stora 
      mängder stoft
•   Lätt att transportera

•   Låg vikt
•   Lätt att transportera
•   Klarar stora mängder 
      stoft

Du väljer stoftavskiljare efter vilken typ av golv du brukar 
slipa, hur stora ytor du arbetar på och vilken typ av golvslip 
du använder. Kör du mest stora betongytor har du förstås 
helt andra krav än om du slipar trägolv i lägenheter och villor. 
Oavsett vilket vet du att jobbet går betydligt snabbare och blir 
bättre gjort om du har ett eff ektivt punktutsug kombinerat 
med en bra luftrenare. Det gör också att du mår bättre. 

Du som är golvslipare vill ha en maskin som klarar stora mängder stoft, som t ex:

AirCube 2000
Kraftfull luftrenare

•   Mikrofi lter på 10 m2

•   Steglös eco-fl äkt
•   Marknadens kraftigaste 
      luftrenare







Du jobbar i en extremt farlig arbetsmiljö eftersom stora 
mängder miljöfarligt damm frigörs när du river och sanerar. 
Du vill inte ha i dig massa asbest eller PCB, och ställer därför 
extra höga krav på hög fi ltreringsgrad och luftfl öde.

Du väljer en maskin som uppfyller kraven för asbest och PCB:

SANERAREN

AirCube 2000
Kraftfull luftrenare

•   Mikrofi lter på 10 m2

•   Steglös eco-fl äkt
•   Marknadens kraftigaste 
      luftrenare

DC 4000 PCB 
3-stegsfi ltrering

•   För PCB-sanering
•   3-stegsfi ltrering
•   Filterrensing med puls

DC 2900 eco
Storsäljaren

•   Mångsidig   
•   Stark och smidig
•   Ergonomisk
•   Finns med autostart

DC 3900 eco 
Miljövänlig

•   Eco-motor
•   Kraftfull
•   Enkel service  
•   Klarar tuff a jobb



DC 50 - W
Kraftig våtsug

DC 1800 eco
Lätt och smidig

AirCube 500
Liten luftrenare

•   Klarar stora 
      mängder vatten
•   Integrerad slamsugning
•   Enkel rengöring

•   Endast 10 kg
•   Eff ektiv eco-motor
•   Hög fi ltreringsgrad

•   Mikrofi lter på 4,2 m2

•   Smidig men eff ektiv
•   Enkla fi lterbyten

När du borrar eller sågar i betong, tegel och sten frigörs stora 
mängder farlig damm som du inte vill ha ner i lungorna. 
Därför ställer du höga krav på dina maskiner, både när det 
gäller punktutsug och luftrening. När du borrar i betong 
går det ju dessutom åt stora mängder vatten, vilket gör att 
du kan behöva en rejäl våtsug. 

Du som är håltagare vill ha kraftfulla men ändå smidiga maskiner, som t ex:

HÅLTAGAREN

DC 2900 eco
Storsäljaren

•   Mångsidig   
•   Stark och smidig
•   Ergonomisk
•   Finns med autostart





Du gör det mesta på bygget, från att snickra gjutformar och 
lägga bjälklag, till att bygga väggar och montera fönster. 
Du använder våra maskiner till punktutsug vid t ex sågning 
och slipning, samt vid städning. 

För dig är det viktigt att jobbet fl yter på utan problem och därför gillar du maskiner som t ex:

BYGGARBETAREN

DC 2900 eco
Storsäljaren

Sugkåpor
För alla ändamål

•   Mångsidig  
•   Stark och smidig
•   Ergonomisk
•   Finns med autostart

•   Minimalt läckage
•   Eff ektivt punktutsug
•   Många modeller
•   Även specialkåpor

AirCube 2000
Kraftfull luftrenare

•   Mikrofi lter på 10 m2

•   Steglös eco-fl äkt
•   Marknadens kraftigaste 
      luftrenare

För alla ändamål
DC 3900 eco 

Miljövänlig

•   Eco-motor
•   Kraftfull
•   Enkel service  
•   Klarar tuff a jobb







För dig som jobbar som målare är det viktigt att underlaget 
är perfekt. Ett bra slutresultat kräver ett bra förarbete, med 
välslipade och dammfria ytor. Dessutom kräver du ren, luft 
för att du ska må bra. Du vill ha smidiga lättanvända maskiner 
som enkelt kan fl yttas omkring och som kan kopplas till dina 
handverktyg, som till exempel giraff slipen.

Du som är målare vill ha maskiner som lätt kan fl yttas omkring, som t ex:

MÅLAREN

DC 1800 eco 
Lätt och smidig

DC 2900 eco 
Ergonomisk

AirCube 500
Liten luftrenare

•   Endast 10 kg
•   Lätthanterlig, eff ektiv
•   Hög fi ltreringsgrad
•   Finns med autostart

•   Mångsidig   
•   Stark och smidig
•   Finns med autostart
•   Eff ektiv eco-motor

•   Mikrofi lter på 4,2 m2

•   Smidig och eff ektiv
•   Enkla fi lterbyten

AirCube 1200 
Eff ektiv luftrenare

•   Mikrofi lter på 5 m2

•   Steglös eco-fl äkt
•   Indikator för fi lterbyten



Dustcontrol AB 
Box 3088 Kumla Gårdsväg 14 
SE-145 03 Norsborg 

Tel: +46 8 531 940 00 
Fax: +46 8 531 703 05 
E-mail: support@dustcontrol.se

www.dustcontrol.se


