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SPÅNSUGNINGSANLÆG FRA FLEXAIR
FlexAir har en særlig produktlinje af spånsugere, der
bruges til at afsuge lette og voluminøse materialer som
træ, plastic, papirrester og støv mv.
Anlæggene finder stor anvendelse på f.eks tekniske skoler
og fagskoler i undervisningslokaler for træfagene, til
afsugning af støv og spåner. Ligeledes anvendes de ofte
på folke- og efterskoler i sløjdlokalerne til maskinafsugning
og rengøring af undervisningslokaler.
Inden for industri og værksteder anvendes anlæggene
ofte til afsugning på produktionsudstyr samt til den
almene rengøring af maskiner og produktionsområder.
Anlæggene leveres i flere forskellige udformninger, og kan
i et vist omgang tilpasses det enkelte behov.

FORDELE VED SPÅNSUGERE:
En spånsuger kan mindske risikoen for sundhedsproblemer
på grund af eksponering mod træstøv.
Spånsugere gør jeres maskiner mere effektive, da de ikke
længere er fyldt med støv.
Med en spånsuger fra FlexAir kan værkstedet støvsuges
for træstøv og spåner.

FlexAir er importør og distributør af CENTAB’s produkter i
Danmark. CENTAB produceres i Sverige og er kendetegnet
ved høj kvalitet til fornuftige priser.

Kompakt spånsugeanlæg med integreret
ventilator, filter, styring og opsamlingssæk.

Spånsugefilter med ekstra stor
opsamlingskapacitet på 600 ltr.

Fritstående ventilator med påbygget el-styring,
anvendes sammen med filteranlæg.

KONTAKT OS I DAG FOR MULIGHEDER OG LØSNINGER
RING TIL OS PÅ TELEFON 70 22 44 40
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SPÅNSUGEANLÆG TIL INDUSTRI, SKOLER & INSTITUTIONER
Eksempel på opbygning af spånsugeanlæg

Rørystem i stål

Maskiner tilsluttet med spjæld
og slanger for afsugning

Anlæg bestående af
ventilator samt filter
Ved fyldt opsamlingspose
stopper anlæg og
advarselslampe lyser

Automatisk start og stop af
anlæg via kontakter på
sugeudtag

Sugeudtag placeret i arbejdsområder
for nem og hurtig rengøring af
maskiner, borde etc.

DISSE VIRKSOMHEDER HAR ALLEREDE EN SPÅNSUGEANLÆG FRA FLEXAIR
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