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IN HET BEGIN
Bewustwording van het groeiende fijnstofprobleem 
leidt tot steeds meer initiatieven van overheden, 
burgers en bedrijven met als doel: schone lucht. Als 
producent en pionier in de veegmachinebranche 
nemen ook wij onze verantwoordelijkheid  hierin.  
De toepassing van schone motoren is al een goede 
oplossing maar wij nemen een extra stap om hier nog 
meer aan bij te dragen. Hiervoor heeft RAVO de 
handen ineen geslagen met ENS Europe: een 
autoriteit op het gebied van fijnstof met de 
beschikking over een uniek en  gepatenteerd 
filtersysteem. Dit filtersysteem is gebaseerd op 
positieve ionisatie. De afgelopen jaren hebben wij 
deze technologie  gezamenlijk verder ontwikkeld om 
toe te kunnen passen in de RAVO 5 iSeries. Deze 
technologie is uniek  in de veegmachinebranche. 
RAVO introduceert dan ook met trots de eerste en 
enige veegmachine met dit  gepatenteerde 
fijnstoffilter: de RAVO HYGiON.

Particle Matter Pollution (PM), in het algemeen bekend  
onder de term fijnstof is een groeiend probleem binnen 
de stedelijke leefomgeving wereldwijd. Stadsbesturen 
gaan dan ook steeds vaker over tot drastische 
maatregelen om de concentratie fijnstof binnen de 
stadsgrenzen te verminderen. 

Voordat wij gaan kijken naar oplossingen om fijnstof 
tegen te gaan, is het goed om eerst te weten wat dit nu 
precies is.

Fijnstof is een ernstige vorm van luchtverontreiniging. 
Alle microscopisch kleine zwevende stofdeeltjes van 
verschillende formaten,  herkomst en chemische 
samenstelling worden gerekend tot fijnstof. Het 
merendeel van het fijnstof vindt zijn oorsprong in de 
natuur: verdamping van zeewater, zand, sporen en 
pollen, die verspreid worden door de wind. Echter de 
meest schadelijk fijnstof wordt veroorzaakt door 
toedoen van de mens: uitstoot van zware metalen, roet 
en giftige stoffen door bosbranden, industrie en verkeer.    

Bij de indeling van fijnstof in soorten wordt onderscheid 
gemaakt in formaat van de deeltjes. Wij richten vooral 
onze aandacht op PM10 en PM2,5. De afbeelding links 
geeft de ware grootte van deze fijnstofdeeltjes weer. 
Door inademing van verontreinigde lucht kan fijnstof 
terecht komen in de longen en de bloedbaan, wat kan 
leiden tot ernstige gezondheidsklachten.  

FIJNSTOF

Menselijke haar
50-70 micron
in diameter

Menselijke Haar
1000x vergroot

PM 2,5 
Verbrandingsdeeltjes, metalen etc.
< 2,5 microns in diameter

Fijne zandkorrel
90 micron in diameter

PM 10
Stof, pollen etc.
< 10 microns in diameter

PM 2,5 partikel



Een grote stap voorwaarts richting een schone lucht 
en een veilige leefomgeving:  De RAVO HYGiON heeft 
alle voordelen van  de RAVO 5 iSeries met nog wat 
extra: de machine is uitgevoerd met het unieke SAIGA 
Particle System. Naast de uitstekende veegprestaties 
is de RAVO Hygion in staat om de luchtstroom in de 
machine te zuiveren van fijnstof en de uitstoot ervan 
naar buiten toe tot praktisch nihil te reduceren.  

Het SAIGA Particle System brengt elektrisch positief 

geladen ionen in de uitgaande luchtstroom van de 
RAVO veegmachine. De zwevende fijnstofdeeltjes in de 
luchtstroom komen in aanraking met de ionen. 
Hierdoor worden deze ook elektrisch geladen en 
aangetrokken door de collectorplaat, waar zij samen 
klonteren tot  grotere stofdeeltjes en uiteindelijk 
neerslaan totdat het systeem gereinigd wordt. Het 
systeem wordt op een eenvoudige en veilige wijze 
gereinigd  zonder fysiek in contact te komen met het 
opgevangen stof. Het is veilig voor het welzijn van de 
veegmachinegebruiker en omstanders wat een groot 
voordeel is ten opzichte van bestaande filtersystemen 
die handmatig schoongemaakt moeten worden.  Ook 
de veegprestaties van de machine blijft optimaal met 
het SAIGA Particle System.

Meer informatie?
Neem contact met ons op of bezoek de website:
www.ravohygion.com

RAVO HYGION  MET SAIGA PARTICLE SYSTEM

DE SAIGA
RAVO heeft het fijnstoffiltersysteem in de RAVO Hygion vernoemd naar de 
Saiga: een met uitsterven bedreigde antilope die voorkomt op de steppe van 
Centraal Azië en het zuiden van Rusland. Een opvallend kenmerk van dit dier 
is de overhangende neus met grote neusgaten. Een blaas in beide neusholten 
filtert fijnstof en zand uit de lucht die de Saiga inademt door de stofwolken 
die hij veroorzaakt tijdens het rennen. RAVO wil graag helpen om het 
uitsterven van de Saiga te voorkomen. Per verkochte RAVO Hygion doneren 
wij dan ook een deel van de opbrengst ter bescherming van dit bijzondere 
dier.   

Vangt PM10 EN PM2.5 af** TÜV Certified
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