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Mobi-Flex mobilt avsug
Effex

MOBILT PROSESSAVSUG
BRUKSOMRÅDER

LAVVAKUUM

Den perfekte løsningen for sveising og andre støvproblemer.
Mobi-Flex er en mobil avsugsenhet med utskiftbar filterpatron for filtrering
av sveiserøyk og lett slipestøv.
Enheten har kapasitet til å håndtere store mengder støv.
Filteret behøver ikke å vaskes eller renses. Når det er fullt, er det enkelt å
fjerne det gamle filteret og erstatte det med et nytt.
EGENSKAPER
Mobi-Flex enheten tilbyr både høy kapasitet og høy filtreringsgrad,
opp til 99,9% filtreringseffektivitet.
Avsugsarmen fanger røyk og støv på en avstand opptil 30 - 50 cm
fra kilden. Armen kan roteres 360°.
Enheten kan utstyres med et aktivt kullfilter som fjerner gasser og lukt
fra den forurensede luften.
Den integrerte parallellogramarmen gjør svingarmen svært stabil.
Svingarmen er lett å bevege, samtidig med at den beholder en perfekt
posisjonsinnstilling når den er plassert etter ønske.

• HØY FILTRERINGSEVNE
– Patronfilteret har et overflateareal lik 14,2 m² og en filtreringseffektivitet på opptil 99,9%.
		 Patronfilteret fjernes når det er fullt, sett så inn et nytt patronfilter. Filterbytte er raskt og enkelt.
• FLEKSIBEL OG BESPARENDE 		
– Mobi-Flex er en robust avsugsenhet som er lett å manøvrere. Flexi avsugsarmen er også svært fleksibel
		 og enkel å posisjonere. Dette gir samlet sett en allsidig, mobil og fleksibel avsugsenhet med god
		 filtreringsevne og brukervennlighet.
– Reduserte støvkonsentrasjoner i luften resulterer i mindre slitasje på maskinparken, redusert behov for
		 rengjøring i verkstedet, forbedrede lysforhold (ingen skitne lamper), renere material håndtering, lavere
		 sykefravær, samt høyere produktivitet og motivasjon blant operatørene.
– Mobiliteten og allsidigheten gjør at man sparer mye på å kjøpe denne enheten fremfor å kjøpe flere
		 stasjonære enheter dedikert til spesifikke prosesser.
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Mobi-Flex - Mobilt prosessavsug

En kompakt og fleksibel enhet laget av pulverlakkert stålplate.
Vifte 0,75 kW, 230V, 1 fase, 2100 m3 / t gjennom hetten.

Forfilter av aluminium. Patronfilter med opptil 99,9% effektivitet.
Aktiv filterflate på 14 m2.

Leveres komplett med kabel og plugg.
Mobi-Flex med 2 m arm

752229

Karbonfilter holder for Mobi-Flex

752261

Patronfilter >99%, 14 m2 (2x7 m2)

752231

Mobi-Flex med 3 m arm

Aktivt karbonfilter (10 stk)
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