
Vysokopodtlakové odsávací rameno
Ergonomické, s minimálními nároky na prostor a plný výkon odsávání pro těžko dostupná
místa.

Pro maximální flexibilitu je vyvažovací rameno tvořeno dvěma
vyváženými částmi s plynovými tlumiči. Odsavač má tři otočné body,
jeden na základně, jeden ve středu a jeden v místě, kde je připojena
koncovka. Koncovka pro připojení hadice od nástroje tak může být
přesunuta do libovolného místa v dosahu vyvažovacího ramene.
Ramena mohou být vybavena koncovkami pro vysokopodtlakové
odsávání programu Nederman. Odpor pro boční pohyb je
nastavitelný. Toto rameno lze namontovat třemi různými způsoby:
na stěnu, na pracovním stole, nebo na prodlužovacím rameni.
Montážní konzole, koncovka (CWN-S nebo FWN), madlo a hadice
(FS nebo WH hadice) je nutné objednat samostatně.

• Ekonomický a bezpečný
• Výborně vyvážené a flexibilní
• Snadná obsluha
• Univerzální

Název produktu Vysokopodtlakové odsávací
rameno
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Vysokopodtlakové odsávací rameno

Délka ramena (m) Hmotnost (kg) [model]
1,5 9,7 40180000
2,5 16,5 40180010
3,5 19,2 40180020
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*Rybinová tryska. Pro upevnění na vyvažovací rameno, magnet nebo sací základnu. Musí být kombinován s prodloužením trysky při použití s vyvažovacími
rameny.
**Tryska snižující hluk. Pro upevnění na vyvažovací rameno, magnet nebo sací základnu.
***Tryska snižující hluk s prodlouženou ocelovou trubkou. Pro upevnění na vyvažovací rameno, magnet nebo sací základnu.

 

Vysokopodtlakové odsávací rameno

[accessory] [partno]

Lavicová konzola BA 40180040

Nástěnná konzola BA 40180030

Nástěnná konzola BA 500mm 40180070

Hadice  WH-38 L=10m s kovovou spirálou 40160292

Hadice  WH-51 L=10m  s kovovou spirálou 40160272

EA250 Prodlužovací rameno 40180050

EA450 Prodlužovací rameno 40180060

Hubice FWN 200/50, spojení D=50 mm, proudění vzduchu 250 m3/h, šířka 200 mm 40290110*

Hubice FWN 400/50, spojení D=50 mm, proudění vzduchu 250 m3/h, šířka 400 mm 40290120*

CWN-S 105/50 tlumič hubice spojení D=50 mm, proudění vzduchu 250 m3/h, sací
průměr 105 mm 40290230**

CWN-S 105/63 tlumič hubice spojení D=63 mm, proudění vzduchu 4000 m3/h, sací
průměr 105 mm 40290240**

Tryska CWN-S 105/50L tlumič, spojení D=50 mm, proudění vzduchu 250 m3/h 40290270***

Tryska CWN-S 105/40, spojení D=40 mm,, proudění vzduchu 200 m3/h 40290330**

SOV 50 ruční zavírací ventil (D=50) 40140030

SOV 40 ruční zavírací ventil (D=40) 40142510

Prodloužení koncovky 40290200
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