
Mobi-Flex©

 Pöly ja kaasut
Mobi-Flex© on siirrettävä poistoimuri, jossa on  huoltovapaat 
vaihdettavat suodatinpatruunat hitsaushuurujen ja kevyen 
hiomapölyn mekaaniseen puhdistukseen. Täydellinen 
ratkaisu hitsaus- ja muihin pölyongelmiin.

 Vaihdettava suodatinpatruuna
Laite pystyy käsittelemään suuria määriä pölyä, joka suodate-
taan kahdessa vaiheessa. Suodattimia ei tarvitse pestä, 
mutta kun ne ovat täynnä, ne ovat helposti irrotettavissa ja 
vaihtosuodatin asennettavissa muutamassa minuutissa.

 Erittäin joustava
Mobi-Flex© on vankkarakenteinen, helposti käsiteltävä, pyörät ja 
kahvat tekevät laitteen siirtämisen vaivattomaksi. Kun tähän 
lisätään uusi, erittäin joustava imuvarsi, teillä on äärimmäisen 
monipuolinen ja joustava suodatusyksikkö käytössänne, jota 
voidaan siirtää eri työasemien välillä.

 Tuottava sijoitus
Plymoth-poistoimuri vähentää yleisen tuuletuksen tarvetta kuten
myös pölyn määrää ilmassa. Mitä vähemmän pölyä, sitä vähem- 
män huollon tarvetta tuotantolaitteissa, vähentää siivouksen 
tarvetta työasemalla ja toimistossa, parantaa valaistusta 
(ei likaisia lamppuja), työkappaleiden käsittely on siistimpää 
(pesualtaat maalaamossa kestävät pidempään), työtahti 
nopeutuu (saastunut ilma väsyttää) ja poissaolot vähenevät 
(keuhkoputkentulehdus).
Harva investointi pienentää kuluja näin tehokkaasti !



Mobi-Flex© suodatinvaunu
Mobi-Flex© suodatin mahdollistaa sekä tehokkaan imun että
korkealaatuisen suodatuksen - teholtaan jopa 99,9 %:iin asti.
Imuvarsi imee huurun ja pölyn 30-50 cm:n etäisyydeltä 
kohteesta alueelta, jonka halkaisija on 0,5 metriä.
Vartta voidaan kääntää 360° kaikkiin suuntiin.
Laite voidaan varustaa myös aktiivihiilisuodattimella, 
joka poistaa kaasuja saastuneesta ilmasta.
230 V, 1-vaiheinen.

 Malli no.
Siirrettävä suodatin Mobi-Flex©  suodatinvaunu P-001
Siirrettävä mekaaninen suodatin hitsaushuuruille, hiomapölylle jne.
Pieni ja joustava laite, joka on valmistettu pulverimaalatusta teräslevystä.
Tuuletin 0,75 kw, 220/240 V, 1-vaiheinen, 2100 m3/t vapaapuhallus,
1200 m3/t imukartion kautta.
Alumiininen esisuodatin. Hienosuodatinpatruuna, joka erottelee yli 99 %:isesti.
Aktiivinen suodatinpinta 14 m2. Sisäänrakennettu laippa imuvarrelle.
Toimitetaan täydellisenä kaapelilla ja pistokkeella varustetuna.

Imuvarret asennusta varten Mobi-Flexin©  sisäänrakennettuun laippaan.
Imuvarsi Flexi©  160 mm Ø - 2 m. P-002
Imuvarsi on vahva ja erittäin helppo käsitellä. Suunniteltu suunnikas-
teknologialla ja siinä on 3 jousitoimista liitosta. Musta imukartio, jossa on
optimoitu ilmavirtaus ja helposti ulottuvilla oleva rengaskahva sekä
sisäänrakennettu sulkupelti.
Palonkestävä PVC-letku 160 mm Ø.
Imuvarsi Flexi©  160 mm Ø -3 m. P-003
Kuten yllä

Hiilisuodatinpidin Mobi-Flexille© (P-001). P-004
Aktiivihiili 10 kpl P-005

Vaihtosuodatinpatruuna > 99 %, 14 m2  P-160
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