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med en optimal blæseteknik
Silvents blæseteknologi minimerer turbulensen
og maksimerer støjreduktionen
Udskift de åbne rør med effektive dyser
- det kan ses på både arbejdsmiljø og bundlinje!
• 53% energibesparelse
• 69% støjreduktion

AVS Danmark ApS • Skelvej18 • 2640 Hedehusene • Telefon +45 4656 4343 • www.avsdanmark.dk

MODELLER OG TEKNISKE DATA

Prøv selv en støjsvag løsning uden at miste blæsekraften

Vi har nu kampagne på den prisvindende Pro One blæsepistol. Du får dermed en gylden mulighed
for at opleve at du med en støjsvag løsning ikke nødvendigvis giver afkald på en effektiv blæsekraft.

Pro One
Tekniske data

Blæsekraft		
Støjniveau		
Luftforbrug		
Tilslutning		
Materiale (dyse)		
Materiale (håndtag)
Maks temp		
Maks tryk		

2.8 N (9.9 oz)
78 dB (A)
14 Nm3/t
1/4”, female
Rustfrit stål (316 L)
PA66
70° C
0.7 MPa

Fordele
Erstatter åbent rør
Støjreduktion		
Luft / omk. besparelser

4mm
17 dB(A)
16 Nm³/h
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ANDRE PRO ONE MODELLER

Pro One-300
Pro One kan også bestilles med
et 300 millimeter langt luftrør.

Pro One-AS
Pro One kan udstyres med en
valgfrit luftskærm for at reducere
risikoen for øjenskader.
Luftskærmen har tilstrækkeligt
tryk til at beskytte brugeren mod
støv og små partikler.

AVS Danmark ApS • Skelvej18 • 2640 Hedehusene • Telefon +45 4656 4343 • www.avsdanmark.dk
Bestil Pro One til kampagnepris på www.avsdanmark.dk/pro-one inden 20. juni 2019

UNDGÅ STØJ MED PRO ONE

Pro One blæsepistolen er udstyret med en
specielt designet, patenteret dyse i rustfrit
stål og giver en effektiv blæsekraft og et lavt
lydniveau.
Dysen skaber en koncentreret luftstråle, der
reducerer turbulens, hvilket muliggør en
mere målrettet, effektiv blæsekraft.

Støjreduktion: 69%
Luft/omk. reduktion: 53%
PRISVINDENDE DESIGN
Pro One har vundet priser for sit
ergonomiske design, der minimerer
risikoen for belastningsskader.

1. DYSE Specielt designet og 3D printet dyse i rustfrit
stål. Dysen danner en koncentreret blæsekraft og
reducerer støjniveauet med mere end 10 dB(A).
2. MATERIALE Pro One er lavet af et fleksibelt,
slidstærkt materiale - et robust værktøj designet til
brug i hårde og udfordrende miljøer.
3. HÅNDTAG Pro Ones ergonomiske håndtag reducere
risikoen for belastningsskader og er designet til at
passe både små og store hænder.
4. TILSLUTNING Pro One er udstyret med en
patenteret kontraventil for at undgå rekyle og peaksound, når du frakobler. Dette reducerer risikoen for
ledskader og høretab.
5. UDLØSER Takket være den unikke teknologi har
operatøren fuld kontrol over den uendeligt varierende
blæsekraft.
6. OPHÆNG Pro One er forsynet med to ophængningsmuligheder: ved håndtaget eller ved det specielt
konstruerede øje, der begge er forstærkede for at
modstå øget slitage.

VIDSTE DU AT...
• Støj er anerkendt som et af vores største arbejdsmiljøproblemer
• Mange arbejdspladser er i dag alt for støjende
• Støj og høje lydniveauer kan forårsage høretab og tinnitus blandt medarbejderne
• Høretab kan ikke helbredes, og de mennesker, der bliver ramt, skal leve med
konsekvenserne i resten af deres liv

