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Urządzenie mobilne 
MOSTAIR SRF

Przeznaczone do odciągania i filtrowania dy-
mów spawalniczych i lekkiego pyłu szlifierskie-
go. Jest to doskonałe rozwiązanie problemu 
dymu spawalniczego i innych zanieczyszczeń 
pyłowych w lekkich i średnich aplikacjach.

Urządzenie posiada wkład filtracyjny o po-
wierzchni 10 m² i skuteczności 99,9%. Po za-
nieczyszczeniu wkładu można go ręcznie oczy-
ścić sprężonym powietrzem lub wymienić na 
nowy.
MOSTAIR SRF charakteryzuje się zwartą kon-
strukcją, zwrotnością i łatwością w przemiesz-
czaniu pomiędzy stanowiskami pracy. 

Urządzenie współpracuje z ramionami � 140 
mm o zasięgu 2 lub 3 m. 
Dostępne są certyfikaty IFA W2 i W3 (opcja).

Model MOSTAIR SRF
Maks przepływ powietrza 950 m³/h
Średnica wlotowa 140 mm
Maksymalne podciśnienie 2800 Pa
Moc silnika 230 V / 1,3 kW
Powierzchnia filtra 10 m²
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 946 x 761 x 1361 mm
Masa 69 kg
Poziom hałasu 72 dB (A)
Numer katalogowy:
MOSTAIR SRF (230 V)
MOSTAIR SRF (400 V)
Ramię Ø 140 mm / 2 m
Ramię Ø 140 mm / 3 m

EM06055203
EM06552037
EM10014204
EM10014304
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8.900 PLN netto
MOSTAIR SRF (230 V) z ramieniem 3 m. 
Cena regularna: 12.800 PLN netto

Ergonomiczna mata spawalnicza WELDSAFE® 
nr 447 
Chropowata, dwuwarstwowa, ergonomiczna 
mata, ograniczająca zmęczenie pracownika, 
odporna na wysoką temperaturę.
Mata podnosząca komfort pracy oraz wydaj-
ność i bezpieczeństwo dla spawacza.
61 cm x 91 cm grubość 14 mm, czarna 
Nr kat. EW 00 447001

Ekran spawalniczy CEPRO Gazelle 
Ekran chroni przed szkodliwym promieniowa-
niem 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

tylko teraz
przy zakupie MOSTAIR Pro

wybierz 
ergonomiczną matę spawalniczą

lub
ekran spawalniczy

Certyfikat jakości
ISO 9001
ISO 14001
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