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Obecnie, przy niskich temperaturach na zewnątrz, zatrzymanie 
ciepłego powietrza w hali produkcyjnej jest szczególnie ważne. 
Z drugiej strony czyste powietrze w hali i odpowiednie warunki 
pracy są podstawą prawidłowego funkcjonowania spawalni.

30 urządzeń na 30 lecie w specjalnej cenie 

Mobilne urządzenie filtrowentylacyjne  
MobilePro 400V z ramieniem KUA-160/3S 
Nr katalogowy: E0 00 110456

Urządzenie wyposażone jest w:
 ▪ metalowe ramię odciągowe KUA (średnica=160 mm, długość=3 m),
 ▪ zmywalny, poliestrowy wkład filtracyjny o powierzchni 20 m2 i klasie filtracji M,
 ▪ automatyczny system oczyszczania wkładu sprężonym powietrzem Ram-AirTM,
 ▪ wentylator o mocy 1,1 kW i wydajności 1200 m3/h,
 ▪ kółka transportowe,
 ▪ poręczny uchwyt.
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www.rywal.eu

13 930,00 PLN netto*
*cena za komplet po upuście

dane techniczne 
urządzenia

30% rabatu



PLYMOVENT MobilePro 400V
Jednostki filtrujące przeznaczone do usuwania dymów spa-
walniczych zarówno ze stanowisk mobilnych, jak i w prze-
strzeniach zamkniętych oraz trudno dostępnych.
MobilePro to mobilny filtr dymów spawalniczych z wbu-
dowanym wentylatorem oraz wydajnym wkładem filtrują-
cym, samoczyszczącym. Zasilany sprężonym powietrzem 
wzmacniacz impulsów RamAir™ gruntownie oczyszcza 
wkład filtracyjny, dzięki czemu urządzenie nadaje się do in-
tensywnych prac spawalniczych.
Dzięki czterem kółkom transportowym (dwa z nich to kół-
ka skrętne z hamulcem), MobilePro nadaje się do użytku w 
stosunkowo małych obiektach lub w pobliżu źródeł zanie-
czyszczeń bez stałej lokalizacji.
Zastosowanie: spawanie MIG, MAG, TIG, MMA. 

Cechy urządzenia:
 ▪ obudowa dzwiękochłonna SilentFlowTM,
 ▪ większa wydajność czyszczenia Ram-AirTM,
 ▪ dłuższa żywotność wkładów BiCo, 
 ▪ zgodne z normą PN-EN ISO 21904-2:2020-09.

PLYMOVENT KUA 160/3S (wersja stojąca)
Elastyczne ramię odciągowe do usuwania oparów, gazów  
i dymów spawalniczych.
Zewnętrzny, łatwy do regulacji przegub oraz przegub wspo-
magany sprężyną sprawiają, że manewrowanie tym ramie-
niem jest niezwykle proste i ramię zachowuje zadaną po-
zycję.
Odpinana ssawa posiada siatkę zabezpieczającą i prze-
pustnicę odcinającą. 

Mobilne urządzenie filtrowentylacyjne Mobile-
Pro 400V z ramieniem odciągowym KUA 160/3S

Dane techniczne
Napięcie zasilania 400 V
Moc silnika 1,1 kW
Poziom hałasu 72 dB
Wymiary urządzenia 1024x646x1150 mm
Średnica ramienia 160 mm
Maksymalna wydajność 1200 m3/h
Długość ramienia 3 m
Masa 169+15 kg
Nr katalogowy E0 00 110456

Warunki pracy i przechowywania

Temperatura pracy
minimalna: 5°C

nominalna: 20°C
maksymalna: 70°C

Maks. wilgotność względna 90%
Warunki przechowywania 5-45°C
Do pracy na zewnątrz nie
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