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Anbefales til:

•  Svejserøg – produktion

•  Slibestøv – produktion

•  Olietåge – produktion

FlexMax-sugearmen er den perfekte sugearm til 
”heavy duty”-brug på store arbejdsområder og på store 
emner. FM-forlængerarmen er markedets kraftigste. 

FlexMax-sugearmen består af en robust forlængerarm, som 
fås i længderne 1,5, 2,5, 3,5 og 4,5 m, som kan kombineres 
vilkårligt med en KUA-sugearm i længderne 2, 3 og 4 m. 

Forlængerarmen har dobbelt kuglelejeophæng med 
 frik tions bremse og kan tåle ophæng af indtil 50 kg i hele 
forlænger armens længde. KUA-sugearmens specifi kationer 
er beskrevet i særskilt produktblad. 

Med en anbefalet monteringshøjde fra 2-5 m kan FlexMax-
sugearmen monteres i produktionshaller med både lavt 
og højt til loftet. 

Funktioner:

•   Udmærker sig ved sin stabilitet og evne til at holde sin 
position, præcis hvor det ønskes

•  FM-forlængerarm, hvori der kan ophænges op til 50 kg

•   KUA-sugearm med fæste, som har dobbelt kugleleje-
ophæng og friktionsbremse, hvilket giver 360°s drejning 
under FM-forlængerarmen, nem manøvrering og lang 
levetid 

•   Udsugningstragt, som kan placeres inden for en radius af 
8,8 m og op til 8 m i højden (største model) 

Tilbehør:

•  Halogen-lyssæt 

•  Forlængerslanger med lyn-kobling 

FM • Ø160 mm

Tekniske data:

FM-15: 1,5 m

FM-25: 2,5 m

FM-35: 3,5 m

FM-45: 4,5 m

Arbejdsradius: Fra 3,8 til 8,8 m

Rørdiameter: 160 mm

Anbef. luftmængde: 800-1.200 m3/t

Maks.  luftmængde: 1.400 m3/t

Vægt: 46-95 kg

FlexMax-sugearmen er den perfekte sugearm til 
”heavy duty”-brug på store arbejdsområder og på store 
emner. FM-forlængerarmen er markedets kraftigste. 

FlexMax-sugearmen består af en robust forlængerarm, som 
fås i længderne 1,5, 2,5, 3,5 og 4,5 m, som kan kombineres 
vilkårligt med en KUA-sugearm i længderne 2, 3 og 4 m. 

Forlængerarmen har dobbelt kuglelejeophæng med 
 frik tions bremse og kan tåle ophæng af indtil 50 kg i hele 
forlænger armens længde. KUA-sugearmens specifi kationer 
er beskrevet i særskilt produktblad. 

Med en anbefalet monteringshøjde fra 2-5 m kan FlexMax-
sugearmen monteres i produktionshaller med både lavt 

Langtrækkende ”heavy duty”-
sugearm til store arbejdsområder


