
Afsugning af svejserøg ved 
produktionssvejsning.

Udsugningsanlæg for svejserøg og slibestøv. 
Består af ventilator i lydboks samt galvaniseret 
og malet filter.

Flere sugearme type Super-Max monteret hos 
smedeværksted for afsugning af svejserøg.

FlexAir fører et stort sortiment af punktudsugning og 
punktsugearme til svejseudsugning samt udsugning af 
slibestøv, gasser og dampe etc. Vores punktsugearme til 
punktudsugning findes i mange forskellige udgaver, så der 
er en udgave til hver en opgave, der skal løses. 
 
FlexAir er importør af sugearme fra flere af Europas 
førende producenter, hvilket betyder at vi altid kan tilbyde 
den type arm og opbygning som passer best til 
jeres opgave.

SUGEARME FOR SVEJSERØG, 
SLIBESTØV OG DAMPE

Har din virksomhed brug for en komplet 
udsugningsløsning bestående af sugearme, ventilator, 
rørsystem og filteranlæg, så kan vi også hjælpe med det. 
 
Vi fører et omfattende og varieret program af sugearme, 
ventilatorer og filteranlæg, som kan tilpasses det behov 
jeres virksomhed har. Lad os hjælpe med at finde den 
rigtige løsning til svejseudsugning, som passer til netop 
jeres virksomhed. 
 
Hos FlexAir sikrer vi at du får en fleksibel løsning, som 
samtidig sikrer optimal og effektiv udsugning. 
 
Kontakt os allerede i dag for en nærmere drøftelse om 
muligheder og løsninger vi tilbyder.

BEHOV FOR FILTRERING AF SVEJSE- 
OG SKÆRERØG?

WWW.FLEXAIR.DKMAIL@FLEXAIR.DK70 22 44 40
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Mulighed for EX-udgaver for ATEX-områder.

Der kan leveres belysning for sugehoved.

Dimensioner fra Ø100 – Ø200 mm.

Rækkevidder fra 1 meter og op til 10,5 meter.

Stort sugehoved i metal , aluminium eller ABS plast.

Mulighed for afbalancering med gasdæmpere.

Nem positionering af sugearmen på arbejdspladsen.

Høj fleksibilitet og brugervenlig udformning.

SUGEARME I HØJESTE KVALITET HOS FLEXAIR
Vores sugearme kendetegnes bl.a. ved:

Gratis support og rådgivning uanset valg af løsningsmodel.

Uforpligtende projektgennemgang og tilbud.

Løsninger både med eller uden montage – det er jeres valg.

Stort produktprogram af sugearme, filteranlæg, 
ventilatorer etc.

Skræddersyede anlæg efter jeres behov og ønsker.

Professionelle og gennemtænkte løsninger.

FLEXAIR TILBYDER JERES VIRKSOMHED

- MARKEDETS BREDESTE OG MEST ALSIDIGE PROGRAM -
SVEJSEUDSUGNING & FILTERANLÆG FOR ALLE TYPER AF INDUSTRI


