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Czyste powietrze w hali

Certyfikat jakości
ISO 9001
ISO 14001

Tylko teraz przy zamówieniu powyżej 6.000 zł netto dowolnych urządzeń
z poniższej oferty otrzymasz ekran spawalniczy GRATIS!
Ekran spawalniczy CEPRO Gazelle
Ekran chroni przed szkodliwym promieniowaniem świetlnym. Wyjątkowo lekki (6 kg) i bardzo łatwy do przemieszczania.
Kurtyna rozciągnięta jest pomiędzy górną i dolną poprzeczką.
Ekran wyposażony w kurtynę CEPRO-Orange-CE
Nr kat. 70 41 363915

Przenośny wentylator MNF + przewód odciągowy
Urządzenie MNF to przenośny wentylator, który zapewnia wyciąg w ograniczonych
przestrzeniach i innych trudno dostępnych miejscach. Dostarczany jest z 5-metrowym wężem odciągowym z ssawą i stopą magnetyczną.

od 5.760 PLN netto
MNF (230V/400 V) z wężem odciągowym 5 m.

Przenośny odciąg PHV + wąż + ssawa
PHV to wysokociśnieniowy, przenośny odciąg dymów spawalniczych. Jest wyposażony w dwa silniki i automatyczny start / stop. Dymy spawalnicze najpierw
przechodzą przez metalowy separator wstępny, a następnie przez główny wkład
filtracyjny ze zintegrowanym aluminiowym filtrem wstępnym.

od 5.470 PLN netto
PHV (230 V) + wąż + ssawa.

Plymovent GoLine
GoLine to seria produktów, które zapewniają skuteczną ochronę przed narażeniem na dymy spawalnicze w miejscach pracy, w których występuje spawanie mniej intensywne.

od 5.390 PLN netto
GoLine (230 V)

Urządzenie mobilne MOSTAIR SRF
Przeznaczone do odciągania i filtrowania dymów spawalniczych i lekkiego pyłu
szlifierskiego. Jest to doskonałe rozwiązanie problemu dymu spawalniczego i innych zanieczyszczeń pyłowych w lekkich i średnich aplikacjach.

od 9.700 PLN netto
MOSTAIR SRF (230 V) z ramieniem 3 m.
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Urządzenie mobilne ESTA SRF K-15

Skuteczne wychwytywanie dymów spawalniczych na 2 stanowiskach. Mobilny odciąg do wszechstronnego użytku przy średnio intensywnej pracy.

od 16.900 PLN netto
SRF K-15 (400 V)

Urządzenie mobilne MOSTAIR PRO

MOSTAIR PRO to urządzenie filtrowentylacyjne z wbudowanym wentylatorem
o mocy 1,1 kW. Wysoce skuteczny wkład filtracyjny oczyszczany jest za pomocą zintegrowanego systemu RamAir™, który zasilany jest sprężonym powietrzem z sieci.

od 12.600 PLN netto
MOSTAIR Pro (400 V) z ramieniem 3 m.

Ramię odciągowe EconomyArm lub KUA z wentylatorem
Kombinacja ramię/wentylator jest zalecane do średniego spawania - np. prace konserwacyjne i produkcja.
Ramiona dostępne są w trzech długościach. Economy Arm wykonane są z przewodu
elastycznego na stelażu nośnym, a KUA mają konstrukcję z rury fi. 160. Wszystkie ramiona mają zintegrowany wspornik ścienny służący do zawieszenia wentylatora.

od 4.400 PLN netto

Wentylator odciągowy (400 V) + EconomyArm

Stacjonarne urządzenie filtrujące WallPro + wentylator
+ ramiona
Urządzenie WallPro to stacjonarny filtr dymów spawalniczych z ramieniem odciągowym
i wentylatorem. Wysokowydajny wkład filtrujący jest samoczyszczący dzięki impulsowemu
urządzeniu RamAir zasilanemu sprężonym powietrzem z zewnątrz.

od 25.600 PLN netto
WallPro Single (400 V).

Stół odciągowy DraftMax

Stół z odciągiem dolnym jest połączeniem stołu roboczego z systemem wyciągowo/filtracyjnym. Dymy i pyły odciągane są poprzez blat oraz tylny panel (opcja) i oczyszczane na
filtrach zamontowanych w konstrukcji stołu.

od 19.900 PLN netto
DraftMax Basic

Filtr mgły olejowej + wentylator

Urządzenie MistWizard MW-2 jest przeznaczony do oczyszczania powietrza z mgły olejowej.
Montuje się je bezpośrednio na obrabiarce bez potrzeby prowadzenia kanałów lub korzystania z dodatkowej powierzchni.

od 6.200 PLN netto
MistWizard (400 V).
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