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Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Slangeruller i høj kvalitet, produceret i Sverige.

Med indbygget fjeder for optræk af slange, og med lås
så slange kan låses i ønsket længde.

Kan valgfrit monteres på væg eller loft.

Slangerullerne kan monteres direkte med ventilator for
afsugning af udstødningsgasser

Til rullerne medleveres varmebestandig slange der tåler
delvis overkørsel.

Prisliste - Slangeruller type ”ALAN”

Beskrivelse Varenr. Type Pris

KFZ Autogasrulle -

Fjederdrevet

Slangediameter:
� Ø100 mm.

� Ø125 mm.

� Ø150 mm.

- Slangelængde er 7,5 mtr.

Kr. 11.840,00

Kr. 12.475,00

Kr. 14.675,00

Kr. 13.110,00

Kr. 15.450,00

Kr. 16.590,00

KFZ Autogasrulle -

Fjederdrevet

Slangediameter:
� Ø100 mm.

� Ø125 mm.

� Ø150 mm.

- Slangelængde er 10 mtr.

Kr. 17.150,00

Kr. 19.310,00

Kr. 21.020,00

De nævnte priser på slangeruller er inkl:

� Varmebestandig slange til +150* grader
(kortvarigt +200* grader)

� Slangestop

Mundstykke bestilles særskilt.

Prisliste - Slangeruller for autogas (Uden påbygget ventilator)

P-254.7.5

P-254.7.5

P-441.7.5

P-254.10

P-441.10

P-441.10

KFZ Autogasrulle -

Fjederdrevet

Slangediameter:
� Ø100 mm.

� Ø125 mm.

� Ø150 mm.

- Slangelængde er 15 mtr.

Ventilator for påbygning

Montagebeslag for ventilatorP-033 Kr.      800,00

P-442.15

P-442.15

P-442.15

P-012 Ventilator P-Max 2100
Effekt 0,75 kW., 3 x 400 V.

For slangeruller op til 10 mtr.

Ventilator P-Max 2100/Turbo
Effekt 0,75 kW., 3 x 400 V.

For slangeruller 15 mtr. slange

P-013

Kr.   5.600,00

Kr.   6.300,00
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Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Slangerullerne fra Klimawent er kendetegnet ved den
høje kvalitet og funktionalitet. Slangerullerne kan leveres
enten som fjederdrevet eller med indbygget el-motor for
op/ned-rulning.

Slangerullerne kan monteres direkte med ventilator for
afsugning af udstødningsgasser, ligesom de kan leveres
med indbyggede spjæld der åbner / lukker ifb. med
betjeningen af rullen.

Til rullerne leveres varmebestandig slange der tåler
delvis overkørsel.

Prisliste - Slangeruller type ”ALAN”

Beskrivelse Varenr. Type Pris

ALAN-U/C-8 - Fjederdrevet

Slangediameter:
� Ø100 mm.

� Ø125 mm.

� Ø150 mm.

- Slangelængde er 8 mtr.
- Vægt: 45 kg.

Kr. 15.452,00

Kr. 16.320,00

Kr. 17.455,00

ALAN-U/E-8 - Motordrevet

Inkl. kontrolenhed for op- og
nedrulning.

Slangediameter:
� Ø100 mm.

� Ø125 mm.

� Ø150 mm.

- Slangelængde er 8 mtr.
- Vægt: 47 kg.

Kr. 17.800,00

Kr. 19.007,00

Kr. 20.284,00

ALAN-U/C-12 - Fjederdrevet

Slangediameter:
� Ø100 mm.

� Ø125 mm.

� Ø150 mm.

- Slangelængde er 12 mtr.
- Vægt: 45 kg.

Kr. 20.481,00

Kr. 21.277,00

Kr. 22.388,00

ALAN-U/E-12 - Motordrevet

Inkl. kontrolenhed for op- og
nedrulning.

Slangediameter:
� Ø100 mm.

� Ø125 mm.

� Ø150 mm.

- Slangelængde er 12 mtr.
- Vægt: 47 kg.

Kr. 25.153,00

Kr. 26.296,00

Kr. 27.557,00

De nævnte priser på slangeruller er inkl:

� Varmebestandig slange til +150* grader
(kortvarigt +200* grader)

� Slangestop

Mundstykke bestilles særskilt.

Prisliste - Slangeruller for autogas (Uden påbygget ventilator)
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Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Slangeruller - fjeder eller motordrevet

Slangerullerne fra Klimawent er kendetegnet ved den
høje kvalitet og funktionalitet. Slangerullerne kan
leveres enten som fjederdrevet eller med indbygget
el-motor for op/ned-rulning.

Slangerullerne kan monteres direkte med ventilator for
afsugning af udstødningsgasser, ligesom de kan
leveres med indbyggede spjæld der åbner / lukker ifb.
med betjeningen af rullen.

Til rullerne leveres varmebestandig slange der tåler
overkørsel.

Prisliste - Slangeruller type ”ALAN” m/ ventilator

Beskrivelse Varenr. Type Pris

De nævnte priser på slangeruller er inkl:

� Varmebestandig slange

� Slangestop

� Passende ventilator for direkte montering
på slangerullen.

� Motorværn for start/stop af ventilator

ALAN-U/C-8 - Fjederdrevet

Slangediameter:
� Ø100 mm.

� Ø125 mm.

� Ø150 mm.

- Slangelængde er 8 mtr.
- Vægt: 45 kg.

Kr. 22.971,00

Kr. 23.830,00

Kr. 25.744,00

ALAN-U/E-8 - Motordrevet

Inkl. kontrolenhed for op- og
nedrulning.

Slangediameter:
� Ø100 mm.

� Ø125 mm.

� Ø150 mm.

- Slangelængde er 8 mtr.
- Vægt: 47 kg.

Kr. 25.319,00

Kr. 27.297,00

Kr. 27.548,00

ALAN-U/C-12 - Fjederdrevet

Slangediameter:
� Ø100 mm.

� Ø125 mm.

� Ø150 mm.

- Slangelængde er 12 mtr.
- Vægt: 45 kg.

Kr. 27.037,00

Kr. 27.833,00

Kr. 29.732,00

ALAN-U/E-12 - Motordrevet

Inkl. kontrolenhed for op- og
nedrulning.

Slangediameter:
� Ø100 mm.

� Ø125 mm.

� Ø150 mm.

- Slangelængde er 12 mtr.
- Vægt: 47 kg.

Kr. 31.717,00

Kr. 33.640,00

Kr. 35.256,00

Prisliste - Slangeruller for autogas (Med påbygget ventilator)

Mundstykke bestilles særskilt
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Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Kr. 844,00

Prisliste - Slangeruller type ”ALAN” - Tilbehør

Beskrivelse Varenr. Type Pris

Vægkonsol for ALAN
slangeruller. Anvendes
hvis slangerullen skal
monteres på væg og ikke i
loft.

817W33 Vægkonsol - L860

Komplet sæt for vægmontering.

Længde: 800 mm.

Vægt : 12 kg.

Ovalt mundstykke i gummi med
klemmetang for fastgørelse til
udstødningsrør.

819S18 SZGP-100
- Tilslutning: ø100 mm.
- Måler 180 x 100 mm.

819S19 SZGP-125
- Tilslutning: ø125 mm.
- Måler 220 x 150 mm.

Kr. 2.301,00

Kr. 2.120,00

Rundt mundstykke i gummi med
klemmetang for fastgørelse til
udstødningsrør.

819S28 SZGO-125
- Tilslutning: ø125 mm.
- Måler 180 x 100 mm.

819S29 SZGO-150
- Tilslutning: ø150 mm.
- Måler 220 x 150 mm.

Kr. 2.309,00

Kr. 2.034,00

Rundt mundstykke i metal med
fjederbetjent klaplåg. Studs for
CO2 måling.

819S09 D-100
- Tilslutning: ø100 mm.
- Indløb: ø125 mm.

819S10 D-125
- Tilslutning: ø125 mm.
- Indløb: ø125 mm.

Kr. 1.159,00

Kr. 1.041,00

819S11 D-150
- Tilslutning: ø150 mm.
- Indløb: ø170 mm.

Kr. 1.206,00

Prisliste - Tilbehør for slangeruller
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Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Udsugningssystem - ”Global”

Dette simple og funktionelle serie er beregnet til det
mindre behov på væksteder. Slangen er monteret
direkte under ventilatoren og luftafkastet skal blot føres
til fri luft.

Kan leveres med enkelt eller dobbelt slangesystem

Prisliste - Udsugningssystem ”Global”

Beskrivelse Varenr. Type Pris

GLOBAL-H-1-100

� Komplet ventilator m/
vægbeslag.

� Motorværn for start/stop

� 5 mtr. varmebestandig
slange ø100 mm

Ventilator type WP-3-E, 0,37
kW. 1 x 230 V.

Kr.  10.111,00

De nævnte priser indeholder følgende:

� Komplet ventilator samt vægkonsol.

� Slange I angivet længde.

� Motorværn for start/stop af ventilator

Mundstykke købes særskilt.

GLOBAL-H-1-125

� Komplet ventilator m/
vægbeslag.

� Motorværn for start/stop

� 5 mtr. varmebestandig
slange ø125 mm

Ventilator type WP-5-E, 0,55
kW., 1 x 230 V.

Kr.  11.891,00

GLOBAL-H-1-150

� Komplet ventilator m/
vægbeslag.

� Motorværn for start/stop

� 5 mtr. varmebestandig
slange ø150 mm

Ventilator type WP-6-E,
0,75 kW., 1 x 230 V.

Kr. 12.632,00

Prisliste - Udsugningssystem type ”GLOBAL”



Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Udsugningssystem - ”Global”

Dette simple og funktionelle serie er beregnet til det
mindre behov på væksteder. Slangen er monteret
direkte under ventilatoren og luftafkastet skal blot føres
til fri luft.

Kan leveres med enkelt eller dobbelt slangesystem

Prisliste - Udsugningssystem ”Global”

Beskrivelse Varenr. Type Pris

GLOBAL-H-2-100

� Komplet ventilator m/
vægbeslag.

� Motorværn for start/stop

� 2 x 5 mtr. varmebestandig
slange ø100 mm

Ventilator type WP-5-E, 0,55
kW. 1 x 230 V.

De nævnte priser indeholder følgende:

� Komplet ventilator samt vægkonsol.

� Slange I angivet længde.

� Motorværn for start/stop af ventilator

Mundstykke købes særskilt.

GLOBAL-H-2-125

� Komplet ventilator m/
vægbeslag.

� Motorværn for start/stop

� 2 x 5 mtr. varmebestandig
slange ø125 mm

Ventilator type WP-6-E, 0,75
kW., 1 x 230 V.
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Kr.  14.933,00

Kr.  16.612,00

Prisliste - Udsugningssystem type ”GLOBAL”



Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Udsugningssystem ”Global”

Beskrivelse Varenr. Type Pris
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Ovalt mundstykke i gummi med
klemmetang for fastgørelse til
udstødningsrør.

819S18 SZGP-100
- Tilslutning: ø100 mm.
- Måler 180 x 100 mm.

819S19 SZGP-125
- Tilslutning: ø125 mm.
- Måler 220 x 150 mm.

Rundt mundstykke i gummi med
klemmetang for fastgørelse til
udstødningsrør.

819S28 SZGO-125
- Tilslutning: ø125 mm.
- Måler 180 x 100 mm.

819S29 SZGO-150
- Tilslutning: ø150 mm.
- Måler 220 x 150 mm.

Rundt mundstykke i metal med
fjederbetjent klaplåg. Studs for
CO2 måling.

819S09 D-100
- Tilslutning: ø100 mm.
- Indløb: ø125 mm.

819S10 D-125
- Tilslutning: ø125 mm.
- Indløb: ø125 mm.

819S11 D-150
- Tilslutning: ø150 mm.
- Indløb: ø170 mm.

Prisliste - Tilbehør ”GLOBAL”

Kr. 2.301,00

Kr. 2.120,00

Kr. 2.309,00

Kr. 2.034,00

Kr. 1.159,00

Kr. 1.041,00

Kr. 1.206,00
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Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Skinnesystem - KOS-AL

Fleksibelt system der er velegnet til f.eks værksteder,
synshaller, togværksteder eller andre steder hvor der er
behov for fleksibel og let tilgængelig udsugning.

Anvendes typisk til afsugning af udstødningsgasser,
men er også velegnet til andre former for udsugning f.eks
af svejserøg.

Der kan til skinnen leveres sugearm monteret på
kørevogn.

Prisliste - Skinnesystem type ”KOS_AL”

Beskrivelse Varenr. Type Pris

OBP/P-AL-100-6

� Slangelængde = 6 mtr.

� Diameter: ø100 mm.

� Vægt: 36 kg.

� Luftmængde: 500 m3/t.

� Tryktab: 1200 Pa.

Kr.  16.809,00Sugevogn m/ balanceblok

Monteres på skinnesystemet og trækkes nemt frem
og tilbage. Monteret med balance-blok der stille og
roligt hejser slangen tilbage til udgangs-positionen
efter end brug.

Slange er inkluderet - mundstykke købes særskilt.

805O31

OBP/P-AL-125-6

� Slangelængde = 6 mtr.

� Diameter: ø125 mm.

� Vægt: 37 kg.

� Luftmængde: 800 m3/t.

� Tryktab: 1300 Pa.

Kr.  16.903,00805O32

OBP/P-AL-150-6

� Slangelængde = 6 mtr.

� Diameter: ø150 mm.

� Vægt: 38 kg.

� Luftmængde: 1500 m3/t.

� Tryktab: 2000 Pa.

Kr.  17.518,00805O33

Prisliste - Skinnesystem type ”KOS-AL”



Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Skinnesystem ”KOS-AL”

Beskrivelse Varenr. Type Pris
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OP-AL-100-6

� Slangelængde = 6 mtr.

� Diameter: ø100 mm.

� Vægt: 36 kg.

� Luftmængde: 500 m3/t.

� Tryktab: 1200 Pa.

Kr.  7.376,00Sugevogn uden balanceblok

En prisbillig løsning hvor slangen skal håndteres
manuelt efter endt brug - ingen tilbagetræk af slange.

Slange er inkluderet - mundstykke købes særskilt.

804O35

OP-AL-125-6

� Slangelængde = 6 mtr.

� Diameter: ø125 mm.

� Vægt: 37 kg.

� Luftmængde: 800 m3/t.

� Tryktab: 1300 Pa.

Kr.  7.904,00804O36

OP-AL-150-6

� Slangelængde = 6 mtr.

� Diameter: ø150 mm.

� Vægt: 38 kg.

� Luftmængde: 1500 m3/t.

� Tryktab: 2000 Pa.

Kr. 8.456,00804O37

Aluminiumsskinne KOS_AL - Alu-skinne

� Profilskinne med
tætningslister i gummi.

� Tværsnit 290 cm2

� Vægt: 9,7 kg./mtr.

� Leveres i længder á 2 el. 4
meter.

Kr. 1.789,00 /mtr.804K44

Prisliste - Skinnesystem type ”KOS-AL”



Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Skinnesystem ”KOS-AL”

Beskrivelse Varenr. Type Pris
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Endestykke ”KPC”

� Tilslutning: ø160 mm.

Kr.  434,00804K20
Endestykke for montering på
skinne KOS-AL for overgang til
rørsystem

Studs til brug for rørtilslutning I
toppen af skinnen.

Tilslutning ”KTSU”

� Tilslutning: ø200 mm.

Kr.  418,00804K79

Samlestykke - anvendes for
samling af skinner for hvert
segment på 2 el. 4 mtr.

Samlestykke ”KSG”

� For samling af skinner

Kr.  387,00804K21

Afslutningsdæksel - for
afslutning i hver ende af
skinnesystem.

Endedæksel ”PZC”

� For afslutning af skinner

Kr.  158,00804K22

Støddæmper - ét styk monteres
i hver ende af skinnen. Stopper
kørevognen når enden af
skinnen nås.

Støddæmper ”STK”

� For stop af kørevogn.

Kr.  907,00804K30

Montagebeslag - monteres på
toppen af skinnen og monteres
på konsol fra loft, væg eller lign.

Montagebeslag

� Monteres med en afstand
af 2 mtr.

Kr.  190,00804K29

Prisliste - Skinnesystem type ”KOS-AL”



Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Skinnesystem ”KOS-AL”

Beskrivelse Varenr. Type Pris
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Ovalt mundstykke i gummi med
klemmetang for fastgørelse til
udstødningsrør.

819S18 SZGP-100
- Tilslutning: ø100 mm.
- Måler 180 x 100 mm.

819S19 SZGP-125
- Tilslutning: ø125 mm.
- Måler 220 x 150 mm.

Rundt mundstykke i gummi med
klemmetang for fastgørelse til
udstødningsrør.

819S28 SZGO-125
- Tilslutning: ø125 mm.
- Måler 180 x 100 mm.

819S29 SZGO-150
- Tilslutning: ø150 mm.
- Måler 220 x 150 mm.

Rundt mundstykke i metal med
fjederbetjent klaplåg. Studs for
CO2 måling.

819S09 D-100
- Tilslutning: ø100 mm.
- Indløb: ø125 mm.

819S10 D-125
- Tilslutning: ø125 mm.
- Indløb: ø125 mm.

819S11 D-150
- Tilslutning: ø150 mm.
- Indløb: ø170 mm.

Ovenstående mundstykker kan - mod merpris - leveres for
automatisk afkobling når kørevognen når enden af skinnesystemet.

Skinnesystem KOS-AL kan også monteres med punkt-
sugearm på kørevognen - kontakt os venligst for priser
på denne løsning.

Prisliste - Skinnesystem type ”KOS-AL”

Kr. 2.301,00

Kr. 2.120,00

Kr. 2.309,00

Kr. 2.034,00

Kr. 1.159,00

Kr. 1.041,00

Kr. 1.206,00
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Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Slangeophæng ”OBS”

Slangeophæng type ”OBS” er en nem og praktisk
løsning på værkstedet, der sikre at der ikke ligger
slanger og flyder over gulvet.

Slangeophænget er monteret med automatisk
tilbagetræk af slangen efter brug, således at slangen
hænger ”parkeret” og nemt kan udtrækkes igen efter
behov. Slangen kan låses I den ønskede længde.

Der er som standard monteret spjæld ved vægkonsollet
der åbener/lukker ifb. med brug af systemet.

Leveres med varmebestandig slange der tåler
overkørsel.

Prisliste - Slangeophæng type ”OBS”

Beskrivelse Varenr. Type Pris

OBS/P-100-6

� Slangediameter: ø100 mm.
� Længde: 6 meter.
� Varmebestandig slange

der tåler op til 150 grader.

Afbalanceret system - slangen
hejses tilbage efter endt brug.

Kr.   12.884,00

De nævnte priser på slangeophæng er inkl.
slange.

Mundstykke bestilles særskilt.

805O26

OBS/P-125-6

� Slangediameter: ø125 mm.
� Længde: 6 meter.
� Varmebestandig slange

der tåler op til 150 grader.

Afbalanceret system - slangen
hejses tilbage efter endt brug.

Kr.  13.034,00805O27

OBS/P-150-6

� Slangediameter: ø150 mm.
� Længde: 6 meter.
� Varmebestandig slange

der tåler op til 150 grader.

Afbalanceret system - slangen
hejses tilbage efter endt brug.

Kr. 15.122,00805O28

Prisliste - Udsugningssystem ”OBS”



Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Slangeophæng type ”OBS”

Beskrivelse Varenr. Type Pris

FlexAir A/S • Svalehøjvej 4 • 3650 Ølstykke • tlf. 70 22 44 40 • mail@flexair.dk • www.flexair.dk

Ovalt mundstykke i gummi med
klemmetang for fastgørelse til
udstødningsrør.

819S18 SZGP-100
- Tilslutning: ø100 mm.
- Måler 180 x 100 mm.

819S19 SZGP-125
- Tilslutning: ø125 mm.
- Måler 220 x 150 mm.

Rundt mundstykke i gummi med
klemmetang for fastgørelse til
udstødningsrør.

819S28 SZGO-125
- Tilslutning: ø125 mm.
- Måler 180 x 100 mm.

819S29 SZGO-150
- Tilslutning: ø150 mm.
- Måler 220 x 150 mm.

Rundt mundstykke i metal med
fjederbetjent klaplåg. Studs for
CO2 måling.

819S09 D-100
- Tilslutning: ø100 mm.
- Indløb: ø125 mm.

819S10 D-125
- Tilslutning: ø125 mm.
- Indløb: ø125 mm.

819S11 D-150
- Tilslutning: ø150 mm.
- Indløb: ø170 mm.

Prisliste - Udsugningssystem ”OBS” - Tilbehør”

Kr. 2.301,00

Kr. 2.120,00

Kr. 2.309,00

Kr. 2.034,00

Kr. 1.159,00

Kr. 1.041,00

Kr. 1.206,00


