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1. UTSUGSARMAR, UTSUGSKRANAR, UTSUGSBORD 4 
1.1 Flexi Utsugsarmar och Utsugskranar. Ø160/200mm. 1,5-9m arbetsradie. 4 
1.2 Flexi Utsugsarmar med Svivel. För Tak, Bord eller Filter. Ø 160/200mm. 1,5-5m 9 
1.3 Super-Max Utsugsarmar och Utsugskranar.  Ø 100/125/160/200mm. 1,5-8m. 11 
1.4 Super-Max Svivel-utsugsarmar för Vägg, Tak, Bord och Filter. Ø75/100/125/160/200mm. 

1,5-8m. 17 
1.5 Super-Vac högtrycks Utsugsarmar och Utsugskranar. Diameter 63/75mm. 1,5-8m. 22 
1.6 Flexa Vägg/ Tak/ Bord utsugsarmar Ø75/100mm, 1-1,6m. 25 
1.7 Chemikus Vägg/ Tak/ Bord utsugsarmar Ø75/100mm, 1-1,6m. 27 
1.8 Super-Mesa/Maxi-Mesa Utsugsbord, 1m and 1,4m. 29 

2. FLÄKTAR OCH TILLBEHÖR 31 
2.1 Fläktar och fläkthållare för utsugsarmar och utsugskranar. 31 
2.2 Mekaniska tillbehör för utsugsarmar och utsugskranar. 34 
2.3 Elektriska tillbehör till fläktar, utsugsarmar och utsugskranar. 38 

3. MOBILA OCH STATIONÄRA FILTER 39 
3.1 Bärbara filter. 39 
3.2 Mobila filter. 40 
3.3 Väggfilter. 43 
3.4 Slip- och svetsbord. 46 
3.5 Stationära filter. 48 
3.6 Central filter. 49 

4. ROSTFRIA UTSUGSARMAR OCH KEMI-UTSUGSBORD 50 
4.1 Super-M högglanspolerade, rostfria, syrafasta utsugsarmar Ø110/160 mm, 50 
1,5-4m. 50 
4.2 Chemikus PM med rostfri tratt/handtag. Vägg/ Tak/ Bord utsugsarmar Ø75/100mm, 54 
1-1,6m. 54 
4.3 Super-PM utsugsarmar. Tratt och Handtag av högglanspolerat, rostfritt stål. Resten 

pulverlackerat. Ø110/160 mm, 1,5-4m. 57 
4.4 Super-P pulverlackerade utsugsarmar Ø110/160 mm. 1,5-4m. 61 
4.5   ATEX Super-M högglanspolerade,rostfria, syrafasta utsugsarmar Ø110/160 mm, 1,5-

4m. 64 
ATEX:EX II 2D/G. 64 
4.6 ATEX Super-PM utsugsarmar. Tratt och Handtag av högglanspolerat, syrafast rostfritt 

stål.  Resten Elgalvaniserat. Ø110/160 mm, 69 
1,5- 4m. ATEX: EX II 2D/G. 69 
4.7 Kemi-utsugsbord 74 

5. FILTER FÖR EMULSIONS- OCH OLJEDIMMA 76 
5.1 Mobila oljedimfilter. 76 
5.2 FLX emulsions- och oljedimfilter för placering direkt på maskinen. 77 
5.3 NX stationära emulsions- och oljedimfilter för central placering eller vid maskinerna. 78 

6. AVGASUTSUG, AVGASRULLAR, AVGASMUNSTYCKEN OCH 
AVGASKRANARMAR 82 
6.1 Avgasslangväggfästen för 1 eller 2 slangar Ø75/100/125/150 mm. 82 
6.2 Avgasrullar bredd 475/650/1000/1250 mm 83 
6.3 Avgasslang EPDM gummi 100/125/150mm 7,5/10m. Slangstopp för avgasrullar. 83 
6.4 Avgasmunstycken 84 
6.5 Fläktar för Avgasslangväggfäste och Avgasrullar 85 
6.6 Bärarmar 2-8m längd för Avgasslangväggfäste och Avgasrullar. 86 
6.7 Slangsatser för kranarmar H-Flex, HH-Flex och Herkules 88 
6.8 Kompletta avgasutsug 90 

 



7. ”ENKELLEDADE” HORISONTELLA BÄRARMAR 0,5-4M. ”DUBBELLEDADE” 
HORISONTELLA BÄRARMAR 1,8-7,7M. EJ LYFT! 92 
7.1 Enkelledade horisontella bärarmar (kranarmar/verktygsarmar). 92 
H-max (1,3-3m) H-Flex (2-3,7m) och Herkules (0,5-4m). Ej lyft. 92 
7.2 Dubbelledade bärarmar (kranarmar/verktygsarmar). HH-Flex (1,9-5,6m), Herko-Max (1,8-

7m) och Herko-Flex (2,5-7,7m). Ej lyft. 94 
7.3 Slangsatser för kranarmar H-Flex, HH-Flex och Herkules 100 
7.4 Löpskena, Löpvagn och Kabelvagn för kranarmar 102 
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1. Utsugsarmar, Utsugskranar, Utsugsbord 
1.1 Flexi Utsugsarmar och Utsugskranar. 
Ø160/200mm. 1,5-9m arbetsradie.   

P-006 Flexi Minior utsugsarm Ø160mm/1,5m.                              
Inkl. väggfäste, slang och tratt med spjäll. Innan- 
liggande parallellogram arm. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Speciellt lämpad för skolor och utbildnings 
bås. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

 

 
Ø160mm  

P-007 Flexi Major utsugsarm Ø160mm/2m.                                 
Inkl. väggfäste, slang och tratt med spjäll. Innan- 
liggande parallellogram arm. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

   

Ø160mm  

P-008 Flexi Major utsugsarm Ø160mm/3m.                                
Inkl. väggfäste, slang och tratt med spjäll. Innan- 
liggande parallellogram arm. Extremt lättrörlig och  
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

 

 
  

P-009 Flexi Horizontal utsugsarm Ø160mm/4m.                                  
Inkl. väggfäste, slang och tratt med spjäll. Innan- 
liggande horisontalarm (1m) och innanliggande 
parallellogram arm (3m). Extremt lättrörlig och läges- 
stabil. Speciellt lämpad för kaross arbeten på bilar. 
Förberedd för Lampinsats i tratten. 

 
  
 Ø160mm 
 

 

P-010 Flexi Horizontal utsugsarm Ø160mm/5m.                                 
Inkl. väggfäste, slang och tratt med spjäll. Innan- 
liggande horisontalarm (2m) och innanliggande 
parallellogram arm (3m). Extremt lättrörlig och läges- 
stabil. Speciellt lämpad för kaross arbeten på bilar. 
Förberedd för Lampinsats i tratten. 

 

  

P-104 Flexi Utsugskran Ø160mm/4m(2+2m). 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad horisontal- 
arm (2m) med slang, utsugsarm (2m) med slang och 
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontal-armen. 

 
  

 
 Ø160mm 
  

P-034 Flexi Utsugskran Ø160mm/5m(2+3m). 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad Horisontal- 
arm (2m) med slang, Utsugsarm (3m) med slang och 
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontal-armen. 

 

 
  

P-036 Flexi Utsugskran Ø160mm/6m(2+4m). 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad Horisontal- 
arm (2m) med slang, Utsugsarm (4m) med slang och 
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontal-armen. 
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 P-039 Flexi Utsugskran Ø160mm/7m(2+5m). 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad horisontal- 
arm (2m) med slang, utsugsarm (5m) med slang och 
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontal-armen.  

  
 
 
 
  
  

P-035 Flexi Utsugskran Ø160mm/5m(3+2m). 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad Horisontal- 
arm (3m) med slang, Utsugsarm (2M) med slang och 
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontal-armen. 
 
 

 

  

P-037 Flexi Utsugskran Ø160mm/6m(3+3m). 
Inkl.väggfäste med skivbroms, kullagrad Horisontal- 
arm (3m) med slang, Utsugsarm (3m) med slang och 
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontal-armen. 
 
 

   
 
 
 Ø160mm 

 

P-040 Flexi Utsugskran Ø160mm/7m(3+4m). 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad horisontal- 
arm (3m) med slang, utsugsarm (4m) med slang och 
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontal-armen. 
 
 

 

  

P-042 Flexi Utsugskran Ø160mm/8m(3+5m). 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad Horisontal- 
arm (3m) med slang, Utsugsarm (5m) med slang, och 
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontal-armen. 
 
 

 

  

P-038 Flexi Utsugskran Ø160mm/6m(4+2m). 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad horisontal- 
arm (4m) med slang, utsugsarm (2m) med slang och 
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontal-armen. 
 

 

  

P-041 Flexi Utsugskran Ø160mm/7m(4+3m). 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad horisontal- 
arm (4m) med slang, utsugsarm (3m) med slang, och 
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontal-armen. 
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P-043 Flexi Utsugskran Ø160mm/8m(4+4m). 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad horisontal- 
arm (4m) med slang, utsugsarm (4m) med slang, och 
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontal-armen. 
 

 
 
 Ø160mm 
 

 

P-044 Flexi Utsugskran Ø160mm/9m(4+5m). 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad horisontal- 
arm (4m) med slang, utsugsarm (5m) med slang, och  
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontal-armen. 
 

 

  

P-142 Flexi Minior utsugsarm Ø200mm/1,5m.                              
Inkl. väggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Innanliggande parallellogram-arm. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

  

 Ø200mm  
 

 

P-143 Flexi Major utsugsarm Ø200mm/2m. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Innanliggande parallellogram-arm. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 
 

  
 Ø200mm  
 

  

P-144 Flexi Major utsugsarm Ø200mm/3m. 
Inkl. väggfäste , slang och tratt med spjäll. 
Innanliggande parallellogram-arm. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 
 

  
 

 

P-145 Flexi Horizontal utsugsarm Ø200mm/4m.                 
Inkl.väggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Innanliggande horisontalarm (1m )och innanliggande 
parallellogram-arm (3m). Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Speciellt lämpad för karossarbeten på 
bilar. Förberedd för Lampinsats i tratten. 
 

   
  
 Ø200mm 
 

 

P-146 Flexi Horizontal utsugsarm Ø200mm/5m.                                
Inkl. väggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Innanliggande horisontalarm (2m) och innanliggande 
parallellogram-arm (3m). Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Speciellt lämpad för karossarbeten på 
bilar. Förberedd för Lampinsats i tratten.  
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P-105 Flexi Utsugskran Ø200mm/4m(2+2m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad horisontal- 
arm (2m) med slang, Utsugsarm (2m) med slang och 
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontal-armen. 
 

 

  
 

 

P-162 Flexi Utsugskran Ø200mm/5m(2+3m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad horisontal- 
arm (2m) med slang, Utsugsarm (3m) med slang och 
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
 

 

 

P-173 Flexi Utsugskran Ø200mm/6m(2+4m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad horisontal- 
arm (2m) med slang, Utsugsarm (4m) med slang och  
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
 

 
  

 
Ø200mm  
 

 

P-175 Flexi Utsugskran Ø200mm/7m(2+5m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad horisontal- 
arm (2m) med slang, Utsugsarm (5m) med slang och 
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
 

 

 
 
  

P-172 Flexi Utsugskran Ø200mm/5m(3+2m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad horisontal- 
arm (3m) med slang, Utsugsarm (2m) med slang och 
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
 

 

  

P-163 Flexi Utsugskran Ø200mm/6m(3+3m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad Horisontal- 
arm (3m) med slang, Utsugsarm (3m) med slang och 
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 

 

 

P-164 Flexi Utsugskran Ø200mm/7m(3+4m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad horisontal- 
arm (3m) med slang, Utsugsarm (4m) med slang och  
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 

 

 

P-177 Flexi Utsugskran Ø200mm/8m(3+5m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad horisontal- 
arm (3m) med slang, Utsugsarm (5m) med slang och 
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
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P-174 Flexi Utsugskran Ø200mm/6m(4+2m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad horisontal- 
arm (4m) med slang, Utsugsarm (2m) med slang och 
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 

 
 

  

 

 
 Ø200mm 
 

 

P-176 Flexi Utsugskran Ø200mm/7m(4+3m) 
Inkl.väggfäste med skivbroms, kullagrad horisontal- 
Arm (4m) med slang, Utsugsarm (3m) med slang och 
Tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
Insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
 

 

 

P-165 Flexi Utsugskran Ø200mm/8m(4+4m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad horisontal- 
arm (4m) med slang, Utsugsarm (4m) med slang och 
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
 

 

  

P-166 Flexi Utsugskran Ø200mm/9m(4+5m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad horisontal- 
arm (4m) med slang, Utsugsarm (5m) med slang och 
tratt med spjäll. Innanliggande parallellogram-arm. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
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1.2 Flexi Utsugsarmar med Svivel. För Tak, 
Bord eller Filter. Ø 160/200mm. 1,5-5m   

P-051 Flexi FLT Tak-utsugsarm m. svivel Ø160mm/1,5m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c 230mm. 
 

 

  
 
  

P-052 Flexi FLT Tak-utsugsarm med svivel Ø160mm/2m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c 230mm. 
 

  Ø160mm 

 
 

 

P-053 Flexi FLT Tak-utsugsarm med svivel Ø160mm/3m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c 230mm. 
 

 

  

P-054 Flexi FLT Tak-utsugsarm med svivel Ø160mm/4m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
horisontalarm (1m) och innanliggande parallellogram-
arm (3m). Extremt lättrörlig och lägesstabil. Speciellt 
lämpad för karossarbeten på bilar. Förberedd för 
Lampinsats i tratten. 8 hål för M8 bult på sviveln. C/c 
230mm. 
 

  

 
 
 Ø160mm  

 

P-055 Flexi FLT Tak-utsugsarm med svivel Ø160mm/5m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
horisontalarm (2m) och innanliggande parallellogram-
arm (3m). Extremt lättrörlig och lägesstabil. Speciellt 
lämpad för karossarbeten på bilar. Förberedd för 
Lampinsats i tratten. 8 hål för M8 bult på sviveln. C/c 
230mm. 
 

  

 

P-056 Flexi FLT Tak-utsugsarm m. svivel Ø200mm/1,5m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c 230mm. 
 

  
 Ø200mm 
 

 

P-057 Flexi FLT Tak-utsugsarm med svivel Ø200mm/2m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c 230mm. 
 

 

  

P-058 Flexi FLT Tak-utsugsarm med svivel Ø200mm/3m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c 230mm. 
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P-059 Flexi FLT Tak-utsugsarm med svivel Ø200mm/4m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c 230mm. 
 

  
 Ø200mm  
 

 

P-087 Flexi FLT Tak-utsugsarm med svivel Ø200mm/5m.  
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c 230mm. 

 

  

P-069 Flexi FLB Bord/Filter-utsugsarm m. svivel 
Ø160mm/1,5m. 

Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c mått 210-230mm. 
 

 

 
 
 

 Ø160mm 
 

 

P-168 Flexi FLB Bord/ Filter -utsugsarm m. svivel 
Ø160mm/2m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c mått 210-230mm. 
 

 

 

P-169 Flexi FLB Bord/ Filter -utsugsarm m. svivel 
Ø160mm/3m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c mått 210-230mm. 
 

 

  

P-167 Flexi FLB Bord/ Filter -utsugsarm m. svivel 
Ø200mm/1,5m. 

Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c mått 210-230mm. 
 

 
 

 

 

 

 Ø200mm 
 
 

 

P-170 Flexi FLB Bord/Filter-utsugsarm m. svivel 
Ø200mm/2m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c mått  230mm. 
 

 

 

P-171 Flexi FLB Bord/Filter -utsugsarm m. svivel 
Ø200mm/3m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c mått 230mm. 
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1.3 Super-Max Utsugsarmar och Utsugskranar.  
Ø 100/125/160/200mm. 1,5-8m.   

P-068 Super-Max utsugsarm Ø100mm/1,5m(0,25+1,5m) 
inkl. väggfäste, slang och tratt med spjäll. Utvändiga 
parallellogram-armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
Förberedd för Lampinsats i tratten. 
 

 

  

P-123 Super-Max utsugsarm Ø100mm/1,5m(0,5+1,5m) 
inkl. väggfäste, slang och tratt med spjäll. Utvändiga 
parallellogram-armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
Förberedd för Lampinsats i tratten. 
 

 

 

  
 Ø100mm  

P-070 Super-Max utsugsarm Ø100mm/2m(0,25+2m)   
Inkl.väggfäste, slang och tratt med spjäll. Utvändiga 
parallellogram-armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
Förberedd för Lampinsats i tratten. 
 

 

   

P-124 Super-Max utsugsarm Ø100mm/2m(0,5+2m)   
Inkl.väggfäste, slang och tratt med spjäll. Utvändiga 
parallellogram-armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
Förberedd för Lampinsats i tratten. 
 

 

  

P-072 Super-Max utsugsarm Ø100mm/3m(0,5+3m)   
Inkl.väggfäste, slang och tratt med spjäll. Utvändiga 
parallellogram-armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
Förberedd för Lampinsats i tratten. 
 

 

  

P-073 Super-Max utsugsarm Ø100mm/4m(0,5+0,6+3m) 
Inkl. väggfäste, slang och tratt med spjäll. Utvändiga 
parallellogram-armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
Förberedd för Lampinsats i tratten. 
 

 

  

P-275 Super-Max Utsugskran Ø100mm/4m(2+2m) 
Inkl.väggf’äste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
Horisontalarm (2m) med slang, Utsugsarm (2m) med 
slang och tratt med spjäll. Utvändiga parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen, 

 
  
 

 Ø100mm 
 

 

P-276 Super-Max Utsugskran Ø100mm/5m(2+3m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
Horisontalarm (2m) med slang, Utsugsarm (3m) med 
slang och tratt med spjäll. Utvändiga parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
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P-277 Super-Max Utsugskran Ø100mm/6m(3+3m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
Horisontalarm (3m) med slang, Utsugsarm (3m) med 
slang och tratt med spjäll. Utvändiga parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
 

 
  

 

 
 Ø100mm 
  

P-278 Super-Max Utsugskran Ø100mm/7m(4+3m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
Horisontalarm (4m) med slang, Utsugsarm (3m) med 
slang och tratt med spjäll. Utvändiga parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
 

 

 
  

P-279 Super-Max Utsugskran Ø100mm/8m(5+3m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
Horisontalarm (5m) med slang, Utsugsarm (3m) med 
slang och tratt med spjäll. Utvändiga parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar.”Fritt blås i slangen”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen, 
  

 

  

P-075 Super-Max utsugsarm Ø125mm/1.5m(0,25+1,5m) 
Inkl. väggfäste, slang och tratt med spjäll. Utvändiga 
parallellogram-armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås 
I slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
Förberedd för Lampinsats i tratten. 
 

 

 
 Ø125mm  

P-076 Super-Max utsugsarm Ø125mm/1,5m(0,5+1,5m) 
inkl. väggfäste, slang och tratt med spjäll. Utvändiga 
parallellogram-armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
Förberedd för Lampinsats i tratten. 
  

 

   

P-077 Super-Max utsugsarm Ø125mm/2m(0,25+2m) 
inkl.väggfäste, slang och tratt med spjäll. Utvändiga 
parallellogram-armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
Förberedd för Lampinsats i tratten. 
 

 

  

P-078 Super-Max utsugsarm Ø125mm/2m(0,5+2m)     
Inkl.väggfäste, slang och tratt med spjäll. Utvändiga 
parallellogram-armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
Förberedd för Lampinsats i tratten. 
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P-079 Super-Max utsugsarm Ø125mm/3m(0,5+3m)     
Inkl.väggfäste, slang och tratt med spjäll. Utvändiga 
parallellogram-armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
Förberedd för Lampinsats i tratten. 
 

 
  
 Ø125mm 
 

 

P-080 Super-Max utsugsarm Ø125mm/4m(0,5+0,6+3m) 
Inkl. väggfäste, slang och tratt med spjäll. Utvändiga 
parallellogram-armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Förberedd för Lampinsats i tratten. 
 

 

  

P-280 Super-Max Utsugskran Ø125mm/4m(2+2m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
Horisontalarm (2m) med slang, Utsugsarm (2m) med 
slang och tratt med spjäll. Utvändiga parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
 

 

  

P-281 Super-Max Utsugskran Ø125mm/5m(2+3m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
Horisontalarm (2m) med slang, Utsugsarm (3m) med 
slang och tratt med spjäll. Utvändiga parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
 

  
 
  
 Ø125mm 
 

 

P-282 Super-Max Utsugskran Ø125mm/6m(3+3m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
Horisontalarm (3m) med slang, Utsugsarm (3m) med 
slang och tratt med spjäll. Utvändiga parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar.  ”Fritt blås i slangen”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
 

 

 
  

P-283 Super-Max Utsugskran Ø125mm/7m(4+3m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
Horisontalarm (4m) med slang, Utsugsarm (3m) med 
slang och tratt med spjäll. Utvändiga parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

P-284 Super-Max Utsugskran Ø125mm/8m(5+3m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
Horisontalarm (5m) med slang, Utsugsarm (3m) med 
slang och tratt med spjäll. Utvändiga parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i tratten”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
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P-112 Super-Max utsugsarm Ø160mm/1,5m(0,25+1,5m). 
Inkl. väggfäste, slang och tratt med spjäll. Utvändiga 
parallellogram-armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås 
I slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
Förberedd för Lampinsats i tratten. 
 

 

  
  

P-113  Super-Max utsugsarm Ø160mm/1,5m(0,5+1,5m).   
Inkl.väggfäste för fläkt med ben, slang och tratt med 
spjäll. Utvändiga parallellogram-armar med hydraul- 
fjädrar. ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 
 

 

  
  

P-114 Super-Max utsugsarm Ø160mm/2m(0,25+2m). 
Inkl. väggfäste, slang och tratt med spjäll. Utvändiga 
Parallellogram-armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås 
I slangen”.  Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
Förberedd för Lampinsats i tratten. 
 

  Ø160mm 
 

 

P-115 Super-Max utsugsarm Ø160mm/2m(0,5+2m). 
Inkl. väggfäste för fläkt med ben, slang och tratt med 
spjäll. Utvändiga parallellogram-armar med hydraul- 
fjädrar. ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 
 

 

  

P-117 Super-Max utsugsarm Ø160mm/3m(0,5+3m). 
Inkl. väggfäste för fläkt med ben, slang och tratt med 
spjäll. Utvändiga parallellogram-armar med hydraul- 
fjädrar. ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 
 

 

  

P-121 Super-Max utsugsarm Ø160mm/4m(0,5+0,6+3m). 
Inkl. väggfäste för fläkt med ben, slang och tratt med 
spjäll. Utvändiga parallellogram-armar med hydraul- 
fjädrar. ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 
 

 

  

P-125 Super-Max Utsugskran Ø160mm/4m(2+2m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
Horisontalarm (2m) med slang, Utsugsarm (2m) med  
slang och tratt med spjäll. Utvändiga parallellogram-  
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 

 

  
 

 
 
 
 

 
 Ø160mm 

 

P-126 Super-Max Utsugskran Ø160mm/5m(2+3m) 
Inkl.väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
Horisontalarm (2m) med slang, Utsugsarm (3m) med 
slang och tratt med spjäll. Utvändiga parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
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P-127 Super-Max Utsugskran Ø160mm/6m(3+3m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
Horisontalarm (3m) med slang, Utsugsarm (3m) med 
slang och tratt med spjäll. Utvändiga parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 

 

  

P-128 Super-Max Utsugskran Ø160mm/7m(4+3m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
Horisontalarm (4m) med slang, Utsugsarm (3m) med 
slang och tratt med spjäll. Utvändiga parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 

 

Ø160mm   

P-129 Super-Max Utsugskran Ø160mm/8m(5+3m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
Horisontalarm (5m) med slang, Utsugsarm (3m) med 
slang och tratt med spjäll. Utvändiga parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 

 

  

P-292 Super-Max utsugsarm Ø200mm/1,5m(0,25+1,5m) 
Inkl. väggfäste, slang och tratt med spjäll. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
Förberedd för Lampinsats i tratten.  

  
 
  

 

P-293 Super-Max utsugsarm Ø200mm/1,5m(0,5+1,5m) 
Inkl. väggfäste för fläkt med ben, slang och tratt med 
spjäll. Utvändiga parallellogram armar med hydraul- 
fjädrar. ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten, 

 

  

P-294 Super-Max utsugsarm Ø200mm/2m(0,25+2m) 
Inkl. väggfäste, slang och tratt med spjäll. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
Förberedd för Lampinsats i tratten. 

  
 Ø200mm 

 

P-295 Super-Max utsugsarm Ø200mm/2m(0,5m+2m) 
Inkl. väggfäste för fläkt med ben, slang och tratt med 
spjäll. Utvändiga parallellogram armar med hydraul- 
Fjädrar. ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

 

 

P-296 Super-Max utsugsarm Ø200mm/3m(0,5m+3m) 
Inkl. väggfäste för fläkt med ben, slang och tratt med 
spjäll. Utvändiga parallellogram armar med hydraul- 
fjädrar. ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

 

 
  

P-297 Super-Max utsugsarm Ø200mm/4m(0,5m+0,6m+3m) 

Inkl. väggfäste för fläkt med ben, slang och tratt med 
spjäll. Utvändiga parallellogram armar med hydraul- 
fjädrar. ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 
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P-286 Super-Max Utsugskran Ø200mm/4m(2+2m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
Horisontalarm (2m) med slang, Utsugsarm (2m) med 
slang och tratt med spjäll. Utvändiga parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i tratten”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
 

  
 
 
 
 Ø200mm 

 

P-287 Super-Max Utsugskran Ø200mm/5m(2+3m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
Horisontalarm (2m) med slang, Utsugsarm (3m) med 
slang och tratt med spjäll. Utvändiga parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
 

 

 
  

P-288 Super-Max Utsugskran Ø200mm/6m(3+3m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
Horisontalarm (3m) med slang, Utsugsarm (3m) med 
slang och tratt med spjäll. Utvändiga parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
 

 

  

P-289 Super-Max Utsugskran Ø200mm/7m(4+3m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
Horisontalarm (4m) med slang, Utsugsarm (3m) med 
slang och tratt med spjäll. Utvändiga parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
 

  
 
 Ø200mm 
 

 

P-290 Super-Max Utsugskran Ø200mm/8m(5+3m) 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
Horisontalarm (5m) med slang, Utsugsarm (3m) med 
slang och tratt med spjäll. Utvändiga parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lamp- 
insats i tratten och Löpskena under horisontalarmen. 
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1.4 Super-Max Svivel-utsugsarmar för Vägg, 
Tak, Bord och Filter. 
Ø75/100/125/160/200mm. 1,5-8m. 

 
  

P-407 Super-Max SMSV utsugsarm Ø75mm/1,5m  
med svivelväggfäste.  
Inkl. svivelväggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Utvändiga parallellogram-armar med hydraulfjädrar 
för ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

  
 
 
 
 

 Ø75mm 
 

 

P-408 Super-Max SMSV utsugsarm Ø75mm/2m  
med svivelväggfäste.  
Inkl. svivelväggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Utvändiga parallellogram-armar med hydraulfjädrar 
för ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

 

 

P-409 Super-Max SMSV utsugsarm Ø75mm/3m  
med svivelväggfäste.  
Inkl. svivelväggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Utvändiga parallellogram-armar med hydraulfjädrar 
för ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

 

 

P-410 Super-Max SMSV utsugsarm Ø75mm/4m  
med svivelväggfäste.  
Inkl. svivelväggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Utvändiga parallellogram-armar med hydraulfjädrar 
för ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

 

 

P-411 Super-Max SMSV utsugsarm Ø100mm/1,5m  
med svivelväggfäste.  
Inkl. svivelväggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Utvändiga parallellogram-armar med hydraulfjädrar 
för ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

  

 

 

 

 

 Ø100mm 
 

 

P-412 Super-Max SMSV utsugsarm Ø100mm/2m  
med svivelväggfäste.  
Inkl. svivelväggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Utvändiga parallellogram-armar med hydraulfjädrar 
för ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

 

 

P-413 Super-Max SMSV utsugsarm Ø100mm/3m  
med svivelväggfäste.  
Inkl. svivelväggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Utvändiga parallellogram-armar med hydraulfjädrar 
för ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

 

 

P-414 Super-Max SMSV utsugsarm Ø100mm/4m  
med svivelväggfäste.  
Inkl. svivelväggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Utvändiga parallellogram-armar med hydraulfjädrar 
för ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 
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P-415 Super-Max SMSV utsugsarm Ø125mm/1,5m  
med svivelväggfäste.  
Inkl. svivelväggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Utvändiga parallellogram-armar med hydraulfjädrar 
för ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

   
 
 
 
 
 Ø125mm 
 

 

P-416 Super-Max SMSV utsugsarm Ø125mm/2m  
med svivelväggfäste.  
Inkl. svivelväggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Utvändiga parallellogram-armar med hydraulfjädrar 
för ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

 

 

P-417 Super-Max SMSV utsugsarm Ø125mm/3m  
med svivelväggfäste.  
Inkl. svivelväggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Utvändiga parallellogram-armar med hydraulfjädrar 
för ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

 

 

P-418 Super-Max SMSV utsugsarm Ø125mm/4m  
med svivelväggfäste.  
Inkl. svivelväggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Utvändiga parallellogram-armar med hydraulfjädrar 
för ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

 

 

P-419 Super-Max SMSV utsugsarm Ø160mm/1,5m  
med svivelväggfäste.  
Inkl. svivelväggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Utvändiga parallellogram-armar med hydraulfjädrar 
för ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

   
 
 
 
 
 Ø160mm 
 

 

P-420 Super-Max SMSV utsugsarm Ø160mm/2m  
med svivelväggfäste.  
Inkl. svivelväggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Utvändiga parallellogram-armar med hydraulfjädrar 
för ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

 

 

P-421 Super-Max SMSV utsugsarm Ø160mm/3m  
med svivelväggfäste.  
Inkl. svivelväggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Utvändiga parallellogram-armar med hydraulfjädrar 
för ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

 

 

P-422 Super-Max SMSV utsugsarm Ø160mm/4m  
med svivelväggfäste.  
Inkl. svivelväggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Utvändiga parallellogram-armar med hydraulfjädrar 
för ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

 

 

  



   J. PLYMOTH AB 
TILLBAKA TILL INDEX 

 

  Östra Varvsgatan 4 
   211 75 Malmö 

Tel: 040 - 700 15      Fax: 040 - 30 26 92      E-mail: info@plymoth.com   
    

Produktkatalog. 2019-11-28   
    

   Art. Nr.                                                                                                     

-19- 

P-423 Super-Max SMSV utsugsarm Ø200mm/1,5m  
med svivelväggfäste.  
Inkl. svivelväggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Utvändiga parallellogram-armar med hydraulfjädrar 
för ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

  
 
 
 
 
 Ø200mm 
 

 

P-424 Super-Max SMSV utsugsarm Ø200mm/2m  
med svivelväggfäste.  
Inkl. svivelväggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Utvändiga parallellogram-armar med hydraulfjädrar 
för ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

 

 

P-425 Super-Max SMSV utsugsarm Ø200mm/3m  
med svivelväggfäste.  
Inkl. svivelväggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Utvändiga parallellogram-armar med hydraulfjädrar 
för ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

 

 

P-426 Super-Max SMSV utsugsarm Ø200mm/4m  
med svivelväggfäste.  
Inkl. svivelväggfäste, slang och tratt med spjäll. 
Utvändiga parallellogram-armar med hydraulfjädrar 
för ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och 
lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i tratten. 

 

 

P-130 Super-Max SMT Tak-utsugsarm m. svivel Ø160/1,5m.  

Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Utvändiga  
parallellogram-armar med hydraulfjädrar för ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 8 hål för 
M8 bult på sviveln. C/c 230mm för M8 bult. 
 

  
 
 
 
 Ø160mm 
 

 

P-135 Super-Max SMT Tak-utsugsarm m. svivel Ø160/2m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Utvändiga  
parallellogram-armar med hydraulfjädrar för ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 8 hål för 
M8 bult på sviveln. C/c 230mm för M8 bult. 
 

 

 

P-136 Super-Max SMT Tak-utsugsarm m. svivel Ø160/3m.  

Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Utvändiga  
parallellogram-armar med hydraulfjädrar för ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 8 hål för 
M8 bult på sviveln. C/c 230mm för M8 bult. 
 

 

 

P-152 Super-Max SMT Tak-utsugsarm m. svivel Ø160/4m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Utvändiga  
parallellogram-armar med hydraulfjädrar för ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 8 hål för 
M8 bult på sviveln. C/c 230mm för M8 bult. 
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P-223 Super-Max SMT Tak-utsugsarm m. svivel Ø200/1,5m.  

Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Utvändiga  
parallellogram-armar med hydraulfjädrar för ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 8 hål för 
M8 bult på sviveln. C/c 230mm för M8 bult. 
 

 

Ø200mm 

 
 
 
  
 

 

P-224 Super-Max SMT Tak-utsugsarm m. svivel Ø200/2m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Utvändiga  
parallellogram-armar med hydraulfjädrar för ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 8 hål för 
M8 bult på sviveln. C/c 230mm för M8 bult. 
 

 

 

P-225 Super-Max SMT Tak-utsugsarm m. svivel Ø200/3m.  

Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Utvändiga  
parallellogram-armar med hydraulfjädrar för ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 8 hål för 
M8 bult på sviveln. C/c 230mm för M8 bult. 
 

 

 

P-231 Super-Max SMT Tak-utsugsarm m. svivel Ø200/4m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Utvändiga  
parallellogram-armar med hydraulfjädrar för ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 8 hål för 
M8 bult på sviveln. C/c 230mm för M8 bult. 
 

 

 

P-232 Super-Max SMB Bord/Filter-arm m. svivel Ø160/1,5m.  

Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Utvändiga  
parallellogram-armar med hydraulfjädrar för ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 8 hål för 
M8 bult på sviveln. C/c 230mm för M8 bult. 
 

  

 

 

 

 

 

  

 Ø160mm 
 

 

P-233 Super-Max SMB Bord/Filter-arm m. svivel Ø160/2m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Utvändiga  
parallellogram-armar med hydraulfjädrar för ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 8 hål för 
M8 bult på sviveln. C/c 230mm för M8 bult. 
 

 

 

P-110 Super-Max SMB Bord/Filter-arm m. svivel Ø160/3m.  

Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Utvändiga  
parallellogram-armar med hydraulfjädrar för ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 8 hål för 
M8 bult på sviveln. C/c 230mm för M8 bult. 
 

 

 

P-111 Super-Max SMB Bord-/Filter-arm m. svivel Ø160/4m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Utvändiga  
parallellogram-armar med hydraulfjädrar för ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 8 hål för 
M8 bult på sviveln. C/c 230mm för M8 bult. 
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P-237 Super-Max SMB Bord/Filter-arm m. svivel Ø200/1,5m.  

Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Utvändiga  
parallellogram-armar med hydraulfjädrar för ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 8 hål för 
M8 bult på sviveln. C/c 230mm för M8 bult. 
 

 

 

 

 

 
 Ø200mm 
 
 

 

P-238 Super-Max SMB Bord/Filter-arm m. svivel Ø200/2m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Utvändiga  
parallellogram-armar med hydraulfjädrar för ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 8 hål för 
M8 bult på sviveln. C/c 230mm för M8 bult. 
 

 

 

P-119 Super-Max SMB Bord/Filter-arm m. svivel Ø200/3m.  

Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Utvändiga  
parallellogram-armar med hydraulfjädrar för ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 8 hål för 
M8 bult på sviveln. C/c 230mm för M8 bult. 
 

 

 

P-120 Super-Max SMB Bord-/Filter-arm m. svivel Ø200/4m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Utvändiga  
parallellogram-armar med hydraulfjädrar för ”Fritt blås 
i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 8 hål för 
M8 bult på sviveln. C/c 230mm för M8 bult. 
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1.5 Super-Vac högtrycks Utsugsarmar och 
Utsugskranar. Diameter 63/75mm. 1,5-8m.   

P-060 Super-Vac utsugsarm Ø63mm/1,5m(0,25+1,5m) för  
högtrycksanläggningar. Inkl. väggfäste, högtrycks-
slang och tratt med tättslutande spjäll. Parallellogram-
armar och hydraulfjädrar. Extremt lättrörlig och läges-
stabil. 

 

 Ø63mm  

P-061 Super-Vac utsugsarm Ø63mm/2m(0,25+2m) för 
högtrycksanläggningar. Inkl.väggfäste, högtrycks- 
slang och tratt med tättslutande spjäll. Parallellogram-
armar med hydraulfjädrar. Extremt lättrörlig och läges- 
stabil. 

 

  

P-062 Super-Vac utsugsarm  Ø63mm/3m(0,25+3m) för 
högtrycksanläggningar. Inkl. väggfäste, högtrycks- 
slang och tratt med tättslutande spjäll. Parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar. Extremt lättrörlig och läges- 
stabil.  

 

  

P-063 Super-Vac utsugsarm Ø63mm/4m(0,5+0.6+3m) för 
högtrycksanläggningar. Inkl. väggfäste, högtrycks- 
slang och tratt med tättslutande spjäll. Parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar. Extremt lättrörlig och läges- 
stabil. 

 

  

P-090 Super-Vac Utsugskran Ø63mm/4m(2+2m)                   
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
horisontalarm (2m) med högtrycksslang Utsugsarm 
(2m)  med  högtrycksslang och tratt med tättslutande 
spjäll.Utvändiga parallellogram-armar med hydraul-  
fjädrar.Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

  

P-091 Super-Vac Utsugskran Ø63mm/5m(2+3m). 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
horisontalarm (2m) med högtrycksslang, Utsugsarm 
(3m) med högtrycksslang och tratt med tättslutande 
spjäll. Utvändiga parallellogram-armar med hydraul -
fjädrar. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
 

  
 Ø63mm 
 

 

P-092 Super-Vac Utsugskran Ø63mm/6m(3+3m). 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
horisontalarm  (3m) med högtrycksslang, Utsugsarm 
(3m) med högtrycksslang och tratt med tättslutande 
spjäll. Utvändiga parallellogram-armar med hydraul- 
fjädrar.  Extremt lättrörlig och lägesstabil. 

 

 
 
  

P-093 Super-Vac Utsugskran Ø63mm/7m(4+3m). 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
horisontalarm (4m) med högtrycksslang, Utsugsarm 
(3m) med högtrycksslang och tratt med tättslutande 
spjäll. Utvändiga parallellogram-armar med hydraul- 
fjädrar. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
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P-094 Super-Vac Utsugskran Ø63mm/8m(5+3m). 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
horisontalarm (5m) med högtrycksslang, Utsugsarm 
(3m) med högtrycksslang och tratt med tättslutande 
spjäll. Utvändiga parallellogram-armar med hydraul- 
fjädrar. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

Ø63mm 
 

 

 

P-064 Super-Vac utsugsarm Ø75mm/1,5m(0,25+1,5m) för 
högtrycksanläggningar. Inkl. väggfäste, högtrycks- 
slang och tratt med tättslutande spjäll. Parallellogram- 
armar och hydraulfjädrar. Extremt lättrörlig och läges- 
stabil. 
 

 

  

P-065 Super-Vac utsugsarm Ø75mm/2m(0,25+2m) för 
högtrycksanläggningar. Inkl. väggfäste, 
högtrycksslang och  tratt med tättslutande spjäll. 
Parallellogram –armar med hydraulfjädrar. Extremt 
lättrörlig och lägesstabil. 
 

  Ø75mm 
 

 

P-066 Super-Vac utsugsarm Ø75mm/3m(0,25+3m) för 
högtrycksanläggningar. Inkl.väggfäste, 
hötrrycksslang och tratt med tättslutande spjäll. 
Parallellogram-armar med hydraulfjädrar. Extremt 
lättrörlig och lägesstabil. 

 

  

P-067 Super-Vac utsugsarm Ø75mm/4m(0,5+0,6+3m) för 
högtrycksanläggningar. Inkl.väggfäste, högtrycks - 
slang och tratt med tättslutande spjäll. Parallellogram- 
armar med hydraulfjädrar. Extremt lättrörlig och läges- 
stabil. 

 

  

P-095 Super-Vac Utsugskran Ø75mm/4m(2+2m). 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
horisontalarm (2m) med högtrycksslang, Utsugsarm 
(2m) med högtrycksslang och tratt med tättslutande 
spjäll. Utvändiga parallellogram-armar med hydraul- 
fjädrar. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

 
  

P-096 Super-Vac Utsugskran Ø75mm/5m(2+3m). 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
horisontalarm (2m) med högtrycksslang, Utsugsarm 
(3m) med högtrycksslang och tratt med tättslutande 
spjäll. Utvändiga parallellogram-armar med hydraul- 
fjädrar. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

  Ø75mm 
 

 

P-097 Super-Vac Utsugskran Ø75mm/6m(3+3m). 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
horisontalarm (3m) med högtrycksslang, Utsugsarm 
(3m) med högtrycksslang och tratt med tättslutande 
spjäll. Utvändiga parallellogram-armar med hydraul- 
fjädrar. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
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P-098 Super-Vac Utsugskran Ø75mm/7m(4+3m). 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
horisontalarm (4m) med högtryckslang, Usugsarm 
(3m) med högtrycksslang och tratt med tättslutande 
spjäll. Utvändiga parallellogram-armar med hydraul- 
fjädrar. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

  
 
 
 

 Ø75mm 

 

P-099 Super-Vac Utsugskran Ø75mm/8m(5+3m). 
Inkl. väggfäste med skivbroms, dubbelledad kullagrad 
horisontalarm (5m) med högtryckslang, Utsugsarm 
(3m) med högtrycksslang och tratt med tättslutande 
spjäll. Utvändiga parallellogram-armar med hydraul- 
fjädrar. Extremt lättrörlig och lägesstabil  
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1.6 Flexa Vägg/ Tak/ Bord utsugsarmar 

Ø75/100mm, 1-1,6m.   

P-646 Flexa Vägg/ Tak utsugsarm Ø 75/ 1m  
Inkl. väggfäste med svivel, slang och tratt. 
Innanliggande parallellogram arm. Extremt lättrörlig 
och lägesstabli. Kan monteras på vägg eller med 
enbart sviveln i tak. 
 

  

 

P-647 Flexa Vägg/ Tak utsugsarm Ø 75/ 1,3m  
Inkl. väggfäste med svivel, slang och tratt. 
Innanliggande parallellogram arm. Extremt lättrörlig 
och lägesstabli. Kan monteras på vägg eller med 
enbart sviveln i tak. 
 

 

 

P-648 Flexa Vägg/ Tak utsugsarm Ø 75/ 1,6m 
Inkl. väggfäste med svivel, slang och tratt. 
Innanliggande parallellogram arm. Extremt lättrörlig 
och lägesstabli. Kan monteras på vägg eller med 
enbart sviveln i tak. 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

P-652 Flexa Vägg/ Tak utsugsarm Ø 100/ 1m 
Inkl. väggfäste med svivel, slang och tratt. 
Innanliggande parallellogram arm. Extremt lättrörlig 
och lägesstabli. Kan monteras på vägg eller med 
enbart sviveln i tak. 

 

 
 
 

P-653 Flexa Vägg/ Tak utsugsarm Ø 100/ 1,3m  
Inkl. väggfäste med svivel, slang och tratt. 
Innanliggande parallellogram arm. Extremt lättrörlig 
och lägesstabli. Kan monteras på vägg eller med 
enbart sviveln i tak. 
 

  

P-654 Flexa Vägg/ Tak utsugsarm Ø 100/ 1,6m  
Inkl. väggfäste med svivel, slang och tratt. 
Innanliggande parallellogram arm. Extremt lättrörlig 
och lägesstabli. Kan monteras på vägg eller med 
enbart sviveln i tak. 
 

  
 

P-649 Flexa Bord utsugsarm Ø 75/ 1m  
Inkl. bordsfäste och svivel, slang och tratt. 
Innanliggande parallellogram arm. Extremt lättrörlig 
och lägesstabli. Kan monteras på på kanten av 
bordet med bordsfästet eller ovanpå bordet med 
sviveln. 
 

 

 

 

P-650 Flexa Bord utsugsarm Ø 75/ 1,3m  
Inkl. bordsfäste och svivel, slang och tratt. 
Innanliggande parallellogram arm. Extremt lättrörlig 
och lägesstabli. Kan monteras på på kanten av 
bordet med bordsfästet eller ovanpå bordet med 
sviveln. 
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P-651 Flexa Bord utsugsarm Ø 75/ 1,6m  
Inkl. bordsfäste och svivel, slang och tratt. 
Innanliggande parallellogram arm. Extremt lättrörlig 
och lägesstabli. Kan monteras på på kanten av 
bordet med bordsfästet eller ovanpå bordet med 
sviveln. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

P-656 Flexa Bord utsugsarm Ø 100/ 1m  
Inkl. bordsfäste och svivel, slang och tratt. 
Innanliggande parallellogram arm. Extremt lättrörlig 
och lägesstabli. Kan monteras på på kanten av 
bordet med bordsfästet eller ovanpå bordet med 
sviveln. 

 

 
 
 

P-657 Flexa Bord utsugsarm Ø 100/ 1,3m  
Inkl. bordsfäste och svivel, slang och tratt. 
Innanliggande parallellogram arm. Extremt lättrörlig 
och lägesstabli. Kan monteras på på kanten av 
bordet med bordsfästet eller ovanpå bordet med 
sviveln. 
 

  

P-658 Flexa Bord utsugsarm Ø 75/ 1,6m  
Inkl. bordsfäste och svivel, slang och tratt. 
Innanliggande parallellogram arm. Extremt lättrörlig 
och lägesstabli. Kan monteras på på kanten av 
bordet med bordsfästet eller ovanpå bordet med 
sviveln. 
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1.7 Chemikus Vägg/ Tak/ Bord utsugsarmar 
Ø75/100mm, 1-1,6m.  

  

P-660 Chemikus Vägg/Tak utsugsarm Ø 75/ 1m  
Inkl. väggfäste och svivel, slang och tratt. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på vägg eller med 
enbart sviveln i tak. 
 

  

 

P-661 Chemikus Vägg/Tak utsugsarm Ø 75/ 1,3m  
Inkl. väggfäste och svivel, slang och tratt. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på vägg eller med 
enbart sviveln i tak. 
 

 

 

P-662 Chemikus Vägg/Tak utsugsarm Ø 75/ 1,6m  
Inkl. väggfäste och svivel, slang och tratt. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar.”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på vägg eller med 
enbart sviveln i tak. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

P-666 Chemikus Vägg/Tak utsugsarm Ø 100/ 1m  
Inkl. väggfäste och svivel, slang och tratt. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på vägg eller med 
enbart sviveln i tak. 
  

 

 
 
 

P-667 Chemikus Vägg/Tak utsugsarm Ø 100/ 1,3m  
Inkl. väggfäste och svivel, slang och tratt. . Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på vägg eller med 
enbart sviveln i tak. 
 

  

P-668 Chemikus Vägg/Tak utsugsarm Ø 100/ 1,6m  
Inkl. väggfäste och svivel, slang och tratt. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar.”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på vägg eller med 
enbart sviveln i tak. 
  

  

P-663 Chemikus Bord utsugsarm Ø 0,75/ 1m  
Inkl. Bordsfäste och svivel, slang och tratt. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på på kanten av bordet 
med bordsfästet eller ovanpå bordet med sviveln.  
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P-664 Chemikus Bord utsugsarm Ø 0,75/ 1,3m  
Inkl. Bordsfäste och svivel, slang och tratt. . 
Utvändiga elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar.”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på på kanten av bordet 
med bordsfästet eller ovanpå bordet med sviveln.  
 

  

P-665 Chemikus Bord utsugsarm Ø 0,75/ 1,6m  
Inkl. Bordsfäste och svivel, slang och tratt. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på på kanten av bordet 
med bordsfästet eller ovanpå bordet med sviveln  

  

P-669 Chemikus Bord utsugsarm Ø 100/ 1m  
Inkl. Bordsfäste och svivel, slang och tratt. . 
Utvändiga elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar.”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på på kanten av bordet 
med bordsfästet eller ovanpå bordet med sviveln.  

  

P-670 Chemikus Bord utsugsarm Ø 100/ 1,3m  
Inkl. Bordsfäste och svivel, slang och tratt. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar.”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på på kanten av bordet 
med bordsfästet eller ovanpå bordet med sviveln 

  

  

P-671 Chemikus Bord utsugsarm Ø 100/ 1,6m  
Inkl. Bordsfäste och svivel, slang och tratt. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på på kanten av bordet 
med bordsfästet eller ovanpå bordet med sviveln.  

  

 

 

 

 

 

 

  



   J. PLYMOTH AB 
TILLBAKA TILL INDEX 

 

  Östra Varvsgatan 4 
   211 75 Malmö 

Tel: 040 - 700 15      Fax: 040 - 30 26 92      E-mail: info@plymoth.com   
    

Produktkatalog. 2019-11-28   
    

   Art. Nr.                                                                                                     

-29- 

1.8 Super-Mesa/Maxi-Mesa Utsugsbord, 1m 
and 1,4m.  

P-774 Super-Mesa 1m utsugsbord med utsug bakåt och 
förberett för utsugsarm. Inkl. bord,  ben, 
öppningsbara sido paneler, baksugs låda med 
trattformiga vertikala sugspalter och inbyggt 
skjutspjäll. Förberett för gnistfångare. Bord, ben och 
sido paneler av 3mm stål plåt. Baksugs låda av 2mm 
stål plåt. Justerbar höjd 800-950mm. Mått 1mx1m. 
Anslutning diameter 199mm utvändigt. 

 

 

P-775 Super-Mesa 1,4m utsugsbord med utsug bakåt 
och förberett för utsugsarm. Inkl. bord, ben, 
öppningsbara sido paneler, baksugs låda med 
trattformiga vertikala sugspalter och inbyggt 
skjutspjäll. Förberett för gnistfångare. Bord, ben och 
sido paneler av 3mm stål plåt. Baksugs låda av 2mm 
stål plåt. Justerbar höjd 800-950mm. Mått 1,4mx1m. 
Anslutnings diameter 2x199mm utvändigt. 

 

 

P-776 Maxi-Mesa 1m utsugsbord med utsug bakåt/nedåt 
och förberett för utsugsarm. Inkl. sugbord av  
75mm breda u-balkar med 15mm sugspalter 
emellan, 2 utdragbara stoft lådor, ben, öppningsbara 
sido paneler, baksugs låda med trattformiga vertikala 
sugspalter och inbyggt skjutspjäll. Förberett för 
gnistfångare. Bord, ben och sido paneler av 3mm stål 
plåt. Baksugs låda av 2mm stål plåt. Justerbar höjd 
800-950mm. Mått 1mx1m. Anslutning diameter 
199mm utvändigt. 

 

 

P-777 Maxi-Mesa 1.4m utsugsbord med utsug 
bakåt/nedåt och förberett för utsugsarm. Inkl. 
sugbord av  75mm breda u-balkar med 15mm 
sugspalter emellan, 2 utdragbara stoft lådor, ben, 
öppningsbara sido paneler, baksugs låda med 
trattformiga vertikala sugspalter och inbyggt 
skjutspjäll. Förberett för gnistfångare. Bord, ben och 
sido paneler av 3mm stål plåt. Baksugs låda av 2mm 
stål plåt. Justerbar höjd 800-950mm. Mått 1.4mx1m. 
Anslutning 2x diameter 199mm utvändigt. 

 

 

P-782 Maxi-Mesa 1m utsugsbord med utsug bakåt/nedåt 
och förberett för utsugsarm. Inkl. sugbord med 
vertikala raster av 40x5mm plattjärn med 50mm 
emellan, 2 utdragbara stoft lådor, ben, öppningsbara 
sido paneler, baksugs låda med trattformiga vertikala 
sugspalter och inbyggt skjutspjäll. Förberett för 
gnistfångare. Bord, ben och sido paneler av 3mm stål 
plåt. Baksugs låda av 2mm stål plåt. Justerbar höjd 
800-950mm. Mått 1mx1m. Anslutning diameter 
199mm utvändigt. 
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P-783 Maxi-Mesa 1,4m utsugsbord med utsug 
bakåt/nedåt och förberett för utsugsarm. Inkl. 
sugbord med vertikala raster av 40x5mm plattjärn 
med 50mm emellan, 2 utdragbara stoft lådor, ben, 
öppningsbara sido paneler, baksugs låda med 
trattformiga vertikala sugspalter och inbyggt 
skjutspjäll. Förberett för gnistfångare. Bord, ben och 
sido paneler av 3mm stål plåt. Baksugs låda av 2mm 
stål plåt. Justerbar höjd 800-950mm. Mått 1,4mx1m. 
Anslutning 2x diameter 199mm utvändigt. 

 

 

P-778 Gnistfångare för Super-Mesa/Maxi-Mesa 1m. 
Monteras inuti baksugs låda. 2 st. 
 

 

 

P-779 Gnistfångare för Super-Mesa/Maxi-Mesa 1,4m. 
Monteras inuti baksugs låda. 2 st. 
 

 

 

P-069 
 

Flexi FLB 1,5m utsugsarm. Diameter 160mm. 
 

 

 

P-168 Flexi FLB 2m utsugsarm. Diameter 160mm. 
 

  

P-169 Flexi FLB 3m utsugsarm. Diameter 160mm. 
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2. Fläktar och tillbehör 
 

2.1 Fläktar och fläkthållare för utsugsarmar 
och utsugskranar.  

P-011  P-Max fläkt 0,37kw/3-fas/1300m3 friblåsande/230V/ 
400V/50Hz/440V/60Hz. För montage direkt på Flexi-, 
Super-Max SMSV utsugsarmar och Fläkthållare för 
utsugskranar eller för montage direkt på 
Avgasslangväggfäste eller på Avgasrulle med 
fläktfäste P-033. 
 

 

 

P-012 P-Max fläkt 0,75kw/3-fas/2100m3 friblåsande/230V/ 
400V/50Hz/440V/60Hz.  För montage direkt på Flexi-, 
Super-Max SMSV utsugsarmar eller Fläkthållare för 
utsugskranar eller för montage direkt på 
Avgasslangväggfäste eller på Avgasrulle med 
fläktfäste P-033. 
 

 

 

P-013 P-Max fläkt TURBO 0,75kw/3-fas/2100m3/230V/ 
400V/50Hz/440V/60Hz. Får inte användas friblåsande 
För montage direkt på Flexi-, Super-Max SMSV 
utsugsarmar eller fläkthållare för utsugskranar eller för 
montage direkt på Avgasslangväggfäste eller på 
Avgasrulle med fläktfäste P-033 eller direkt på Wall-
Flex. 
 

 

P-Max fans 

 

P-032 P-Max fläkt TURBO 1,1kw/3-fas/2100m3 
friblåsande! /230V/400V/50Hz/440V/60Hz. För 
montage direkt på Flexi-, Super-Max SMSV 
utsugsarmar eller Fläkthållare för utsugskranar eller 
för montage direkt på Avgasslangväggfäste eller på 
Avgasrulle med fläktfäste P-033. 
 

 

 
P-122 V-Max fläkt utan stativ och utan inloppsstos 

(stort fläkthus) 1,1kw/3-fas/3000m3/friblåsande!/ 
230V/400V/50Hz/440V/60Hz. För montage direkt på 
Flexi-, Super-Max SMSV utsugsarmar eller 
Fläkthållare för utsugskranar eller för montage direkt 
på Avgasslangväggfäste eller på Avgasrulle med 
fläktfäste P-033. 
 

 

 

P-015 P-Max fläkt TURBO 0,75kw/1-fas/2100m3/220volt/ 
50Hz. Får inte användas friblåsande! För montage  
direkt på Flexi-, Super-Max SMSV utsugsarmar eller 
Fläkthållare för utsugskranar eller för montage direkt 
på Avgasslangväggfäste eller på Avgasrulle med 
fläktfäste P-033 eller direkt på Wall-Flex. 
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P-088 Fläktben och inloppsstos Ø125mm för Super-Max 
utsugsarmar med Ø125mm eller smalare slang 
(reduceringsstos fordras då). Kan även användas till 
Super-Max och Pro-Flex utsugskranar. 
 

  

P-016 Fläktben och inloppsstos Ø160mm för Super-Max 
utsugsarmar. Kan även användas till Super-Max och 
Pro-Flex utsugskranar (fläkthållare med slangsvivel 
rekommenderas dock). 
 

 

P-089 Fläktben och inloppsstos Ø200mm för Super-Max 
utsugsarmar. Kan även användas till Super-Max och 
Pro-Flex utsugskranar (fläkthållare med slangsvivel 
rekommenderas dock). 
 

 

 
 

P-045 Fläkthållare med slangsvivel Ø160mm för Flexi- och 
Super-Max Utsugskranar. Gör att inte slangen knäcks 
vid sin infästning i fläkten när utsugskranen vrids in 
längs väggen. 
 

  
   

P-151 Fläkthållare med slangsvivel Ø200mm för Flexi och 
Super-Max Utsugskranar. Gör att inte slangen knäcks 
vid sin infästning i fläkten när utsugskranen vrids in 
längs väggen. 

 

P-030 Vridled för Ø160mm slang. Vid anslutning av 
utsugskranar till centralsugsystem rekommenderas 
vridled för att skona slangen. Monteras på 
röranslutningen på väggen.  
 

 

  

P-031 Vridled för Ø200mm slang. Vid anslutning av 
utsugskranar till centralsugsystem rekommenderas 
vridled för att skona slangen. Monteras på 
röranslutningen på väggen.  
 

 

P-131 Centralfläkt V-Max 1300 m3/0,37kW/~3. Med stativ för 
vägg/golv/takmontage. 380-420 V/2800 r/50-60 Hz/Max 
1 A/IP 55. Inlopp Ø160mm. Utlopp Ø200mm (inuti). 
 

 

 

P-132 Centralfläkt V-Max 2100 m3/0,75kW/~3. Med stativ för 
vägg/golv/takmontage. 380-420 V/2800 r/50-60 Hz/Max 
2 A/IP 55. Inlopp Ø160mm. Utlopp Ø200mm. 
 

 

P-133 Centralfläkt V-Max 3000 m3/1,1kW/~3. Med stativ för 
vägg/golv/takmontage. 380-420 V/2800 r/50-60 Hz/Max 
2,7 A/IP 55. Inlopp Ø 250 mm. Utlopp b.145 mm h.220 
mm. 
 

 

P-134 Centralfläkt V-Max 4600 m3/2,2kW/~3. Med stativ för 
vägg/golv/takmontage. 380-420 V/2800 r/50-60 Hz/Max 
4,6 A/IP 55. Inlopp Ø 250 mm. Utlopp b.145 mm h.220 
mm. 
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P-324 Mobi-Fläkt 0,75 kW 1-fas. Mobil fläkt med 4 hjul och 
transporthandtag. Inloppstos utvändigt Ø159mm. 
Utloppsstos invändiga Ø200mm. Inkl. startapparat med 
överströmsskydd och 4 m kabel med stickkontakt. 

 

 

P-402 Mobi-Fläkt 0,75 kW 3-fas. Mobil fläkt med 4 hjul och 
transporthandtag. Inloppstos utvändigt Ø159mm. 
Utloppsstos invändigt Ø200mm. Inkl. startapparat med 
överströmsskydd. Kabel ej inkluderad. 

 

P-017 Förlängningsslang 2 m Ø160 mm med magnettratt. 
Inklusive tratt med stativ och 2 magneter, 2 m Ø160 
mm slang, 2 slangklämmor samt snabbfäste för tratt 
som passar på Ø125 och Ø160 mm trattar på 
utsugsarmar och utsugskranar. 

 

 
P-018 Förlängningsslang 3 m Ø160 mm med magnettratt. 

Inklusive tratt med stativ och 2 magneter, 3 m Ø160 
mm slang, 2 slangklämmor samt snabbfäste för tratt 
som passar på Ø125 och Ø160 mm trattar på 
utsugsarmar och utsugskranar. 

 

 

P-396 Förlängningsslang 2 m Ø160 mm + 2 st. 

slangklämmor. Inklusive 2 m Ø160 mm slang, 2 
slangklämmor samt snabbfäste för tratt som passar på 
Ø125 och Ø160 mm trattar på utsugsarmar och 
utsugskranar. 

 

 

P-397 Förlängningsslang 3 m Ø160 mm + 2 st. 
slangklämmor.  

Inklusive 3 m Ø160 mm slang, 2 slangklämmor samt 
snabbfäste för tratt som passar på Ø125 och Ø160 mm 
trattar på utsugsarmar och utsugskranar.. 

 

 
P-398 Förlängningsslang 6 m Ø160 mm + 2 st. 

slangklämmor. 

Inklusive 6 m Ø160 mm slang, 2 slangklämmor samt 
samt snabbfäste för tratt som passar på Ø125 och 
Ø160 mm trattutlopp på MObifläktar på utsugsarmar 
och utsugskranar. 

 

 

P-399 
 

Förlängningsslang 3 m Ø 200 mm + 1 st. 
slangklämma+ Stos för Ø 200 utlopp på Mobi-Fläkt 

 
 

P-400 
 

Förlängningsslang 6 m Ø 200 mm + 1 st. 
slangklämma+ Stos för Ø 200 utlopp på Mobi-Fläkt 

 
 

P-401 
 

Förminskning Ø 200 mm/ Ø 160 mm. Passar i Ø 200 
mm utlopp på Mobi-Fläkt 
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2.2 Mekaniska tillbehör för utsugsarmar och 
utsugskranar.  

P-030 Vridled för Ø160mm slang. Vid anslutning av 
utsugskranar till centralsugsystem rekommenderas 
vridled för att skona slangen. Monteras på 
röranslutningen på väggen.  

 

  

P-031 Vridled för Ø200mm slang. Vid anslutning av 
utsugskranar till centralsugsystem rekommenderas 
vridled för att skona slangen. Monteras på 
röranslutningen på väggen.  

 

P-017 Förlängningsslang 2 m Ø160 mm med magnettratt. 
Inklusive tratt med stativ och 2 magneter, 2 m Ø160 
mm slang, 2 slangklämmor samt snabbfäste för tratt 
som passar på Ø125 och Ø160 mm trattar på 
utsugsarmar och utsugskranar. 
 

 

 

P-018 Förlängningsslang 3 m Ø160 mm med magnettratt. 

Inklusive tratt med stativ och 2 magneter, 3 m Ø160 
mm slang, 2 slangklämmor samt samt snabbfäste för 
tratt som passar på Ø125 och Ø160 mm trattar på 
utsugsarmar och utsugskranar. 
 

 

P-427 Golv/Takpelare 0,5m för Flexi utsugsarmar 1,5-5m 
och Super-Max SMSV. 
 

 

 

P-428 Golv/Takpelare 0,75m för Flexi utsugsarmar 1,5-
5m och Super-Max SMSV. 
 

 

P-021 Golv/Takpelare 1m för Flexi utsugsarmar 1,5-5m 
och Super-Max SMSV. 

 

P-429 Golv/Takpelare 1,25m för Flexi utsugsarmar 1,5-
5m och Super-Max SMSV. 
 

 

P-430 Golv/Takpelare 1,5m för Flexi utsugsarmar 1,5-5m 
och Super-Max SMSV. 
 

 

P-431 Golv/Takpelare 1,75m för Flexi utsugsarmar 1,5-
5m och Super-Max SMSV. 
 

 

P-022 Golv/Takpelare 2m för Flexi utsugsarmar 1,5-5m 
och Super-Max SMSV. 
 

 

P-432 Golv/Takpelare 2,25m för Flexi utsugsarmar 1,5-
5m och Super-Max SMSV. 
 

 

P-433 Golv/Takpelare 2,5m för Flexi utsugsarmar 1,5-5m  
och Super-Max SMSV. 
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P-434 Golv/Takpelare 0,5m för Super-Max 1,5-4m. 
 

 

 

P-435 Golv/Takpelare 0,75m för Super-Max 1,5-4m. 
 

 

P-083 Golv/Takpelare 1m för Super-Max 1,5-4m. 
 

 

P-436 Golv/Takpelare 1,25m för Super-Max 1,5-4m. 
 

 

 

P-437 Golv/Takpelare 1,5m för Super-Max 1,5-4m. 
 

 

P-438 Golv/Takpelare 1,75m för Super-Max 1,5-4m. 
 

 

P-084 Golv/Takpelare 2m för Super-Max 1,5-4m. 
 

  

P-439 Golv/Takpelare 2,25m för Super-Max 1,5-4m. 
 

 

P-440 Golv/Takpelare 2,5m för Super-Max 1,5-4m. 
 

 

P-050 Upphängningsbygel med svivel för 
svetsmatarverk. Max 60 kg. Ej lyft. Passar på 
innersta horisontalarmen på utsugskranar och 
kranarmar (ej Herkules). Inkl. bygel med svivel, bult 
M10x90mm, mutter M10 och karbinhake. 
 

 
 

P-027 Löpskena för 1,3m horisontal-arm (innersta 
horisontalarmen på utsugskranar och verktygsarmar). 
C-profil 30/30/10/2mm. L. 830mm med 3 st M10x90mm 
bultar och 3 st muttrar. 
 

 

 

P-028 Löpskena för 2,3m horisontal-arm (innersta 
horisontalarmen på utsugskranar och verktygsarmar). 
C-profil 30/30/10/2mm. L.1870mm med 6 st 
M10x90mm bultar och 6 st muttrar. 
 

 

P-029 Löpskena för 3m horisontal-arm (innersta 
horisontalarmen på utsugskranar och verktygsarmar). 
C-profil 30/30/10/2mm. L.2570mm med 8 st 
M10x90mm bultar och 8 st muttrar. 
 

 

P-023 Löpvagn kullagrad för löpskena (c-profil 
30/30/10/2mm) och Herkules. Max 60 kg. Ej lyft. 
Inklusive vagn med 4 kullagerhjul samt karbinkrok. 

 

 
P-024 Kabelvagn med plasthjul för löpskena (c-profil 

30/30/10/2) och Herkules. Max 10 kg. Ej lyft. 
Inklusive vagn, 2 st plasthjul, S-krok och 
upphängningsband för kabel.   
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P-156 Herkules kranarm 0,5m/200kg. Ej lyft.  
För förlängning av utsugsarmar och utsugskranar. 
Kan bära 2 st. 9 m utsugskranar eller 2 st 3,7 m H-
Flex kranarmar med avgasrullar. Inkl. väggfäste med 
skivbroms, kullagrad fackverksarm av stål (0,5m) 
med tresidig fästplatta för utsug- och kranarmar i 
yttre änden. Löpskena på undersidan (c-profil 
30/30/10/2). 
 

 

 

P-193 Herkules kranarm 1m/200kg. Ej lyft.  
För förlängning av utsugsarmar och utsugskranar. 
Kan bära 2 st. 9 m utsugskranar eller 2 st 3,7 m H-
Flex kranarmar med avgasrullar. Inkl. väggfäste med 
skivbroms, kullagrad fackverksarm av stål (1m) med 
tresidig fästplatta för utsug- och kranarmar i yttre 
änden. Löpskena på undersidan (c-profil 30/30/10/2). 
 

 

 
 
 

P-194 Herkules kranarm 2m/200kg. Ej lyft.  
För förlängning av utsugsarmar och utsugskranar. 
Kan bära 2 st. 9 m utsugskranar eller 2 st 3,7 m H-
Flex kranarmar med avgasrullar. Inkl. väggfäste med 
skivbroms, kullagrad fackverksarm av stål (2m) med 
tresidig fästplatta för utsug- och kranarmar i yttre 
änden. Löpskena på undersidan (c-profil 30/30/10/2) 
 

 

 
 

P-195 Herkules kranarm 3m/200kg. Ej lyft.  
För förlängning av utsugsarmar och utsugskranar. 
Kan bära 2 st. 9 m utsugskranar eller 2 st 3,7 m H-
Flex kranarmar med avgasrullar. Inkl. väggfäste med 
skivbroms, kullagrad fackverksarm av stål (3m) med 
tresidig fästplatta för utsug- och kranarmar i yttre 
änden. Löpskena på undersidan (c-profil 30/30/10/2). 
 

 

 

P-190 Herkules kranarm 4m/200kg. Ej lyft.  
För förlängning av utsugsarmar och utsugskranar. 
Kan bära 2 st. 9 m utsugskranar eller 2 st 3,7 m H-
Flex kranarmar med avgasrullar. Inkl. väggfäste med 
skivbroms, kullagrad fackverksarm av stål (4m) med 
tresidig fästplatta för utsug- och kranarmar i yttre 
änden. Löpskena på undersidan (c-profil 30/30/10/2). 
 

 

 

P-472 Slangsats Ø125mm/2,3m för Herkules 0,5 eller 1 m 
kranarmar. Inkl. 2,3 m Ø125 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 3 slangband och skarvnipppel Ø125 
mm. 
 

 

 

P-449 Slangsats Ø160mm/2,3m för Herkules 0,5 eller 1 m 
kranarmar. Inkl. 2,3 m Ø160 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 3 slangband och skarvnipppel Ø160 
mm. 
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P-473 Slangsats Ø200mm/2,3m för Herkules 0,5 eller 1 m 
kranarmar. Inkl. 2,3 m Ø200 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 3 slangband och skarvnipppel Ø200 
mm. 
 

 

 

P-474 Slangsats Ø125mm/3,3m för H-Flex 2 m kranarm 
eller HH-Flex 2-2,3 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 2 m kranarm. Inkl. 3,3 m Ø125 mm slang, 2 
st slangklämmor, 4 slangband och skarvnippel Ø125 mm. 

 

 

P-448 Slangsats Ø160mm/3,3m för H-Flex 2 m kranarm 
eller HH-Flex 2-2,3 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 2 m kranarm. Inkl. 3,3 m Ø160 mm slang, 2 
st slangklämmor, 4 slangband och skarvnippel Ø160 mm. 

 

 

P-475 Slangsats Ø200mm/3,3m för H-Flex 2 m kranarm 
eller HH-Flex 2-2,3 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 2 m kranarm. Inkl. 3,3 m Ø200 mm slang, 2 
st slangklämmor, 4 slangband och skarvnippel Ø200 mm. 

 

 

P-476 Slangsats Ø125mm/4m för H-Flex 3 m kranarm 
eller HH-Flex 3-3,5 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 3 m kranarm. Inkl. 4 m Ø125 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 5 slangband och skarvnippel Ø125 mm. 

 

 
P-447 Slangsats Ø160mm/4m för H-Flex 3 m kranarm 

eller HH-Flex 3-3,5 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 3 m kranarm. Inkl. 4 m Ø160 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 5 slangband och skarvnippel Ø160 mm. 

 

 

P-477 Slangsats Ø200mm/4m för H-Flex 3 m kranarm 
eller HH-Flex 3-3,5 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 3 m kranarm. Inkl. 4 m Ø200 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 5 slangband och skarvnippel Ø200 mm. 

 

 

P-478 Slangsats Ø125mm/5m för H-Flex 3,7 m kranarm 
eller HH-Flex 4-4,5 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 4 m kranarm. Inkl. 5 m Ø125 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 6 slangband och skarvnippel Ø125 mm. 

  
 
 
 

P-191 Slangsats Ø160mm/5m för H-Flex 3,7 m kranarm 
eller HH-Flex 4-4,5 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 4 m kranarm. Inkl. 5 m Ø160 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 6 slangband och skarvnippel Ø160 mm. 

 

 

P-479 Slangsats Ø200mm/5m för H-Flex 3,7 m kranarm 
eller HH-Flex 4-4,5 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 4 m kranarm. Inkl. 5 m Ø200 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 6 slangband och skarvnippel Ø200 mm. 
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2.3 Elektriska tillbehör till fläktar, 
utsugsarmar och utsugskranar.  

P-019 
 

Lampinsats halogen 12 Volt/20 Watt för 125/160/200 
mm trattar 
 

  
 

P-020 Transformator 220/12 volt för lampinsats  
 

P-109 S-Max Energispar Automatspjäll 160mm. Spjäll 
med automatisk öppning/stängning vid svetsning.  
Inkl. spjäll 160mm med 24V motor, automatik, 
ransformator 220/24/12V och 5 m kabel med 
avkännartång för svetskabeln.  Avkännare med 
dubbla Hallelement för säker avkänning. 30 sek 
eftergångstid för stängningen. Lampinsats ( P-019) 
kan anslutas. 

 

 

P-118 C-Max  Energispar styrenhet för automatisk start/ 
stopp  av centralfläkt. I kombination med E-max 
eller S-Max. Automatik med kontaktor och 
transformator 220/24/12V för max 4.4kW motor (380-
420 Volt). Skall kombineras med 
passande motorskydd (levereras av elektriker) 

 

 

P-014 E-Max energisparautomat. Automatisk start/stopp 
av fläkt vid svetsning. Inkl. automatik, transformator 
220/24/12V, kontaktor och 5m kabel med avkännar 
tång för svetskabeln. Avkännare med 
dubbla Hallelement för säker avkänning. 30 sek 
eftergångstid för fläkten. Skall kombineras med 
passande motorskydd (levereras av elektriker). 
Lampinsats ( P-019) kan anslutas. 

 

 

P-025 E-Man 24 volt start/stopp av fläkt från tratten. 
Inkl transformator 220/24/12 V, kontaktor och 5m 
kabel med strömbrytare för montage på tratt. Skall 
kombineras med passande motorskydd (levereras av 
elektriker). Lampinsats ( P-019) kan anslutas.  
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3. Mobila och stationära filter 
3.1 Bärbara filter.   

P-609 
 

Porta-Flex 200 bärbart svetsrök filter. 
1-fas/220V/50Hz.  
Inkl. filterbox med handtag av pulver lackerad stålplåt, 
gnistfångare, filter patron, högvakuum fläkt 1-
fas/220V/1kW/50Hz, 4m nätkabel med stickkontakt 
samt 2,5m sugslang. Munstycke beställs separat. 
 

 

 

P-611 
 

Porta-Flex 400 bärbart svetsrök filter. 
1-fas/220V/50Hz. 
Inkl. filterbox med handtag av pulver lackerad stålplåt, 
gnistfångare, filter patron, 2 st. högvakuum fläktar 1-
fas/220V/1kW/50Hz, 4m nätkabel med stickkontakt 
samt 2,5m sugslang. Munstycke beställs separat. 
 

 

 

P-613 
 

Porta-Flex 200 Auto bärbart svetsrök filter med 
auto start/stop. 1-fas/220V/50Hz. 
Inkl. filterbox med handtag av pulver lackerad stålplåt, 
gnistfångare, filter patron, högvakuum fläkt med 
automatisk start/stop vid svetsning,  
1-fas/220V/1kW/50Hz, 4m nätkabel med stickkontakt 
samt 2,5m sugslang. Munstycke beställs separat.   
 

 

 

P-615 
 

Magnet tratt 400mm bred. 
 

 
 

P-616 
 

Magnet tratt 300mm bred. 
 

 
 

P-617 
 

Magnet tratt 200mm bred. 
 

 
 

P-618 
 

Magnet tratt 80mm bred med ställbar stålslang. 
 

 
 

P-619 
 

Utbytes filter patron för Porta-Flex 
200/400/200Auto 
 

 

 

P-620 
 

HEPA filter H13, 12m2 för Porta-Flex 
200/400/200Auto. 
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3.2 Mobila filter.  
  

P-001 MF mobilt filter med filterpatron ~1/220V/50Hz 
Inkl. filterhus av pulverlackerad stålplåt med 4 hjul 
(2 med broms), 1-fas/ 0,75kw fläkt, strömbrytare, över 
strömsskydd, 4m nätkabel med stickkontakt, filter -
patron med upp till 99 % avskiljningsgrad. Utsugsarm 
Flexi FLB 1,5-3 m beställes separat. 

 

 

P-791 MF-HEPA mobilt filter 18M2/1-fas/220V/50Hz. Inkl. 
filterhus av pulverlackerad stålplåt med 4 hjul (2 med 
broms), för-filterpatron 9m2 med upp till 99% 
avskiljningsgrad, HEPA H13/W3 filterbox 9m2 med 
över 99.95% avskiljningsgrad, 1-fas/1.1 
kW/220V/50Hz fläkt, strömbrytare, överströmsskydd, 
4m nätkabel med stickkontakt. Utsugsarm Flexi FLB 
1,5-3 m d.160mm eller 200mm beställes separat.                 
 

 

 

P-794 MF-HEPA mobilt filter 18M2/3-fas/380-420V/50Hz. 
Inkl. filterhus av pulverlackerad stålplåt med 4 hjul (2 
med broms), för-filterpatron 9m2 med upp till 99% 
avskiljningsgrad, HEPA H13/W3 filterbox 9m2 med 
över 99.95% avskiljningsgrad, 3-fas/1.1 kW/380-
420V/50Hz fläkt, strömbrytare med överströmsskydd, 
4m nätkabel (utan stickkontakt).  Utsugsarm Flexi 
FLB 1,5-3 m d.160mm eller 200mm beställes separat. 

 

 

P-540 

 
MF-Eco Jet-Pulse mobilt filter med tryckluftrening. 1-
fas/220V/50Hz 
Inkl. filterhus av pulverlackerad stålplåt med 4 hjul (2 
med broms), filterpatron med inbyggd Jet-Pulse 
tryckluftsrening,  1-fas/ 0,75kW/220V/50Hz fläkt, 
strömbrytare med överströmsskydd och 4m nätkabel 

med stickkontakt. Filterpatronen upp till 99 % 
avskiljningsgrad. Skall utrustas med Flexi FLB 
utsugsarm diameter 160mm eller 200mm.  1,5-3m 
(beställes separat). 

 

 

P-543 

 
MF-Eco Jet-Pulse mobilt filter med tryckluftrening 3-
fas/380-430V/50Hz 
Inkl. filterhus av pulverlackerad stålplåt med 4 hjul  (2 
med broms), filterpatron med inbyggd Jet-Pulse 
tryckluftsrening, 3-fas/0,75kW/380-420V/50Hz fläkt och 
strömbrytare med överströmsskydd (nätkabel ingår ej). 

Filterpatron med upp till 99% avskiljningsgrad. Skall 
utrustas med Flexi FLB utsugsarm diameter 160mm eller 
200mm. 1,5-3m (beställes separat).                                                   
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P-792 MF-ECO HEPA Jet Pulse mobilt filter 18M2/1-
fas/220V/50Hz. Inkl. filterhus av pulverlackerad stålplåt 
med 4 hjul (2 med broms), för-filterpatron 9m2 (upp till 
99% avskiljningsgrad) med inbyggd Jet-Pulse trycklufts 
rening, HEPA H13/W3 filterbox med över 99.95% 
avskiljnings grad,  1-fas/ 1.1kW/220V/50Hz fläkt, 
strömbrytare med överströmsskydd och 4m nätkabel 
med stickkontakt. Skall utrustas med Flexi FLB 
utsugsarm diameter 160mm eller 200mm/ 1,5-3m 
(beställes separat).  
 

 

 

P-793 MF-ECO HEPA Jet Pulse mobilt filter 18M2/3-fas/380-
420V/50Hz. Inkl. filterhus av pulverlackerad stålplåt med 
4 hjul (2 med broms), för-filter patron 9m2 (upp till 99% 
avskiljnings grad) med inbyggd Jet-Pulse trycklufts 
rening, HEPA H13/W3 filter box med över 99.95% 
avskiljnings grad,  3-fas/ 1.1kW/380-420V/50Hz fläkt, 
strömbrytare med överströmsskydd och 4m nätkabel 
(utan   stickkontakt). Skall utrustas med Flexi FLB 
utsugsarm diameter 160mm eller 200mm/ 1,5-3m 
(beställes separat).  
 

 

 

P-069 Flexi FLB Bord/Filter-utsugsarm m. svivel 
Ø160mm/1,5m. 

Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c mått 210-230mm. 

 

 

P-168 Flexi FLB Bord/ Filter -utsugsarm m. svivel 
Ø160mm/2m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c mått 210-230mm. 

  

P-169 Flexi FLB Bord/ Filter -utsugsarm m. svivel 
Ø160mm/3m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c mått 210-230mm. 

 

 

P-167 Flexi FLB Bord/ Filter -utsugsarm m. svivel 
Ø200mm/1,5m. 

Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c mått 210-230mm.  
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P-170 Flexi FLB Bord/Filter-utsugsarm m. svivel 
Ø200mm/2m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c mått 230mm 
 

  

P-171 Flexi FLB Bord/Filter -utsugsarm m. svivel 
Ø200mm/3m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c mått 230mm. 
 

 

 

P-086 Hållare för dubbla Flexi FLB Filter-utsugsarmar 
Ø160mm till Mobi-Flex och MF-Eco. 

 
 

P-567 

 
MF-Grinder Jet-Pulse Utsugsbord med hjul, filter och 
trycklufts rening. 1-fas/220V/50Hz. 
Inkl. filterhus och överdel av pulver lackerad stålplåt samt 6mm 
tjockt stålbord, 4st hjul (2st med broms), gnistfångare med 
vatten fälla, filter patron (upp till 99 % effektivitet) med inbyggd 
trycklufts rening, 1-fas/220V/1,1kW/50Hz fläkt, strömbrytare 
med överströmsskydd, 4m nätkabel med stickkontakt samt 
belysning i överdelen. Lämplig för svetsning och slipning. 

 

   

P-568 
 

MF-Grinder Jet-Pulse Utsugsbord med hjul, filter och 
trycklufts rening. 3-fas/380-420V/50Hz. 
Inkl.filterhus och överdel av pulver lackerad stålplåt samt 6mm 
tjockt stålbord, 4st hjul (2st med broms), gnistfångare med 
vatten fälla, filter patron (upp till 99 % effektivitet) med inbyggd 
trycklufts rening,3-fas/380-420V/1,1kW/50Hz fläkt, 
strömbrytare med överströmsskydd (kabel ingår inte). 
Belysning i överdelen. Lämplig för svetsning och slipning. 

 

   
P-160 Utbytes filterpatron (12m2) upp till 99 % effektivitet 

för Mobi-Flex/Wall-Flex. 
 

 

 
P-541 Utbytesfilterpatron för WF-Eco, MF-Eco, CF-Eco och  

MF-Grinder. 
 

 

P-544 
 

HEPA H13/W3 filter box 9m2 för MF-HEPA, MF-ECO, 
MF-ECO HEPA, CF-HEPA, CF-ECO, CF-ECO HEPA. 

 

 

P-555 
 

Jet-Cleaner filter patron rensare för Mobi-Flex och 
Wall-Flex filter patroner. 
Inkl. pulver lackerat hölje av stålplåt, 4 hjul (2 med broms), 
Jet-Pulse trycklufts rening. 
Lämplig för rensning  av Mobi-Flex och Wall-Flex filter 
patroner (P-160). 
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3.3 Väggfilter. 
  

P-026 Wall-Flex patronfilter för väggmontage. 
Inkl. filterhus med väggfäste av pulverlackerad 
stålplåt, filterpatron 12 m2 (upp till 99 % effektivitet) 
och anslutningsstos för fläkt (fläkt  P-013 eller P-015 
beställes separat). Flexi FLT1,5-3m och Super-Max 
SMT 1,5-3m utsugsarmar monteras direkt på 
filterboxens undersida. Övriga modeller av 
utsugsarmar och utsugskranar monteras på 
väggen.Filterarm beställes separat. 
 
 

  

 

 

P-013 P-Max fläkt TURBO 0,75kw/3-fas/2100m3/230V/ 
400V/50Hz/440V/60Hz. Får inte användas friblåsande 
För montage direkt på Flexi och Super-Max SMSV 
utsugsarmar eller fläkthållare för utsugskranar eller för 
montage direkt på Avgasslangväggfäste eller på 
Avgasrulle med fläktfäste P-033 eller direkt på Wall-
Flex. 
 
 

 

 

 

P-015 P-Max fläkt TURBO 0,75kw/1-fas/2100m3/220volt/ 
50Hz. Får inte användas friblåsande! För montage  
direkt på Flexi och Super-Max SMSV utsugsarmar 
eller Fläkthållare för utsugskranar eller för montage 
direkt på Avgasslangväggfäste eller på Avgasrulle 
med fläktfäste P-033 eller direkt på Wall-Flex. 
 
 

 

 
 

P-549 
 

WF-Eco Jet-Pulse väggmonterat filter med 
tryckluft rening. 1-fas/220V/50hz. 
Inkl. filterhus av pulver lackerad stålplåt med 
väggfäste, filter patron (upp till 99 % effektivitet) med 
inbyggd Jet Pulse tryckluft rening, 1-fas/220V/0.75kW 
/50Hz fläkt, strömbrytare med överströms skydd och 
4m nätkabel med stickkontakt. Skall utrustas med 
Flexi FLT utsugsarm diameter 160mm eller 200mm. 
1,5-3m armar monteras direkt på undersidan av 
filterhuset. Längre armar monteras på vägg. 
Utsugsarmar beställs separat. 

 

 
 

P-547 
 

WF-Eco Jet-Pulse väggmonterat filter med 
tryckluft rening. 3-fas/380-420V/50Hz 
Inkl. filterhus av pulver lackerad stålplåt med 
väggfäste, filter patron (upp till 99 % effektivitet) med 
inbyggd Jet-Pulse tryckluft rening, 3-fas/380-
420V/0,75kW/50Hz fläkt, strömbrytare med 
överströmsskydd (nätkabel ingår inte). Skall utrustas 
med Flexi  FLT utsugsarm  diameter 160mm eller 
200mm . 1,5-3m armar monteras direkt på undersidan 
av filterhuset. Längre armar monteras på vägg. 
Utsugsarmar beställs separat. 
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P-051 Flexi FLT Tak-utsugsarm m. svivel Ø160mm/1,5m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c 230mm. 
 

 

  
Ø160mm  

P-052 Flexi FLT Tak-utsugsarm med svivel Ø160mm/2m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c 230mm. 
 

  
 

 

P-053 Flexi FLT Tak-utsugsarm med svivel Ø160mm/3m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c 230mm. 
 

 

  

P-056 Flexi FLT Tak-utsugsarm m. svivel Ø200mm/1,5m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c 230mm. 
 

 

Ø200mm  

P-057 Flexi FLT Tak-utsugsarm med svivel Ø200mm/2m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c 230mm. 

 

  

P-058 Flexi FLT Tak-utsugsarm med svivel Ø200mm/3m. 
Inkl. svivel, slang och tratt med spjäll. Innanliggande 
parallellogram-arm. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
8 hål för M8 bult på sviveln. C/c 230mm. 
 

 

 

 

P-085 Hållare för aktivkolfiltermatta till Wall-Flex. 
 

 
  

P-107 Aktivkolfiltermatta sats på 10st för Wall-Flex 
 

 
  

P-160 Utbytes filterpatron (12 m2) upp till 99 % effektivitet 
för Mobi-Flex/Wall-Flex. 

 

  

P-552 
 

Ljuddämpare för WF-Eco 
 

 
  

P-553 
 

HEPA filter adapter för WF-Eco. Behövs för att 
montera HEPA filter på ovansidan av WF-Eco 
filterbox. 
 

 

  

P-554 
 

HEPA filter 17 m2 för WF-Eco. 
 

 
 

  

P-557 
 

Utlopp diameter 250mm för WF-Eco. 
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P-541 
 

Utbytes filter patron för WF-Eco, MF-Eco, CF-Eco 
och MF-Grinder.   
 
 

  
 

 
 
 

P-555 

 
Jet-Cleaner filter patron rensare för Mobi-Flex och 
Wall-Flex filter patroner. 
Inkl. pulver lackerat hölje av stålplåt, 4 hjul (2 med broms), 
Jet-Pulse trycklufts rening. 
Lämplig för rensning  av MF och Wall-Flex filter patroner 
(P-160). 
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3.4 Slip- och svetsbord.   

P-069 
 

Flexi FLB 1,5m utsugsarm. Diameter 160mm. 
 

  

P-168 Flexi FLB 2m utsugsarm. Diameter 160mm. 
 

  

P-169 Flexi FLB 3m utsugsarm. Diameter 160mm. 
 

  

P-565 
 

MF-Grinder Jet-Pulse Utsugsbord med ben, filter 
och trycklufts rening. 1-fas/220V/50Hz 
Inkl. filterhus, överdel och ben av pulver lackerad 
stålplåt samt 6mm tjockt stålbord, gnistfångare med 
vatten fälla, filter patron (upp till 99 % effektivitet) med 
inbyggd trycklufts rening, 1-fas/220V/1,1kkW/50Hz 
fläkt, strömbrytare med överströmsskydd, 4m nätkabel 
med stickkontakt samt belysning i överdelen. Lämplig 
för svetsning och slipning.  

 

 

P-566 
 

MF-Grinder Jet-Pulse Utsugsbord med ben, filter 
och trycklufts rening. 3-fas/380-420V/50Hz. 
Inkl. filterhus, överdel och ben av pulver lackerad 
stålplåt samt 6mm tjockt stålbord, gnistfångare med 
vatten fälla, filter patron (upp till 99 % effektivitet) med 
inbyggd trycklufts rening, 3-fas/380-420V/1,1 kW/50Hz 
fläkt, strömbrytare med överströmsskydd (kabel ingår 
inte). Belysning i överdelen. Lämplig för svetsning och 
slipning. 

 

 

P-567 
 

MF-Grinder Jet-Pulse Utsugsbord med hjul, filter 
och trycklufts rening. 1-fas/220V/50Hz. 
Inkl. filterhus och överdel av pulver lackerad stålplåt 
samt 6mm tjockt stålbord, 4st hjul (2st med broms), 
gnistfångare med vatten fälla, filter patron (upp till 99 
% effektivitet) med inbyggd trycklufts rening, 1-
fas/220V/1,1kW/50Hz fläkt, strömbrytare med 
överströmsskydd, 4m nätkabel med stickkontakt samt 
belysning i överdelen. Lämplig för svetsning och 
slipning. 

 
 

P-568 
 

MF-Grinder Jet-Pulse Utsugsbord med hjul, filter 
och trycklufts rening. 3-fas/380-420V/50Hz. 
Inkl.filterhus och överdel av pulver lackerad stålplåt 
samt 6mm tjockt stålbord, 4st hjul (2st med broms), 
gnistfångare med vatten fälla, filter patron (upp till 99 
% effektivitet) med inbyggd trycklufts rening, 3-fas/380-
420V/1,1kW/50Hz fläkt, strömbrytare med 
överströmsskydd (kabel ingår inte). Belysning i 
överdelen. Lämplig för svetsning och slipning. 
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P-541 

 
Utbytes filter patron för  WF-Eco, MF-Eco, CF-Eco och MF-
Grinder.   
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3.5 Stationära filter. 
 

P-560 
 

CF-Eco Jet-Pulse central filter med tryckluft 
rening.1-fas/220V/50Hz. 
Inkl. filterhus av pulver lackerad stålplåt med 0,5m 
ben, filter patron (upp till 99 % effektivitet) med 
inbyggd Jet-Pulse tryckluft rening, 1-fas/220V/1,1 
kW/50Hz fläkt, strömbrytare med överströmsskydd 
och 4m nätkabel med stickkontakt. Passar som central 
filter för 1-2 utsugsarmar vid lätt svetsning. Inlopp 
diameter 200mm. 
 

 

 
P-561 CF-Eco Jet-Pulse central filter med tryckluft 

rening. 3-fas/380-420V/50Hz 
Inkl. filterhus av pulver lackerad stålplåt med 0,5m 
ben, filter patron (upp till 99 % effektivitet) med 
inbyggd Jet-Pulse tryckluft rening, 3-fas/380-
420V/1,1kW/50Hz fläkt, strömbrytare med 
överströmsskydd (nätkabel ingår inte). Inlopp diameter 
200mm. 
 

 

 
P-541 

 
Utbytes filter patron för  WF-Eco, MF-Eco, CF-Eco och MF-
Grinder.   

 

 
P-544 
 

HEPA-Filter för MF-Eco och CF-Eco.   
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3.6 Central filter.  

P-747 
 

Centra -Flex 50 för 2000-5000m3/h. 
Inkl filterhus av pulver lackerad stålplåt, uppsamlings-
tråg med hjul och handtag. 8 filterpatroner med 7 m2 

vardera (56 m2), tryckluftstank med ventiler och 
elektronisk styrning. Fläkt beställes separat.  

 

    
P-748 
 

Centra -Flex 100 för 4000-10 000m3/h. 
Inkl filterhus av pulver lackerad stålplåt, uppsamlings-
tråg med hjul och handtag. 8 filterpatroner med 7 m2 

vardera (56 m2), tryckluftstank med ventiler och 
elektronisk styrning. Fläkt beställes separat. 

 

  

P-749 
 

Centra -Flex 150 för 6000-15 000m3/h. 
Inkl filterhus av pulver lackerad stålplåt, uppsamlings-
tråg med hjul och handtag. 8 filterpatroner med 7 m2 

vardera (56 m2), tryckluftstank med ventiler och 
elektronisk styrning. Fläkt beställes separat. 

 

 

P-750 
 

Centra -Flex 200 för 8000-20 000m3/h. 
Inkl filterhus av pulver lackerad stålplåt, uppsamlings-
tråg med hjul och handtag. 8 filterpatroner med 7 m2 

vardera (56 m2), tryckluftstank med ventiler och 
elektronisk styrning. Fläkt beställes separat. 
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4. Rostfria Utsugsarmar och Kemi-
utsugsbord 
4.1 Super-M högglanspolerade, rostfria, 
syrafasta utsugsarmar Ø110/160 mm,  
1,5-4m.  

P-699 Super-M utsugsarm ”rak tratt” Ø110mm/1,5m 
(0,25+1,5m) av högglanspolerat syrafast rostfritt 
stål. Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 

  

 
 
 
 
 
 
 Ø110mm 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-700 Super-M utsugsarm ”rak tratt” Ø110mm/1,5m 
(0,5+1,5m) av högglanspolerat syrafast rostfritt 
stål. Täta rörändar. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt.Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 

 

P-701 Super-M utsugsarm ”rak tratt” Ø110mm/2m 
(0,25+2m) av högglanspolerat syrafast rostfritt 
stål. Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 

 

P-702 Super-M utsugsarm ”rak tratt” Ø110mm/2m 
(0,5+2m) av högglanspolerat syrafast rostfritt stål. 
Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 

 

P-703 Super-M utsugsarm ”rak tratt” Ø110mm/3m 
(0,5+3m) av högglanspolerat syrafast rostfritt stål. 
Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 

 

P-704 Super-M utsugsarm ”rak tratt” Ø110mm/4m 
(0,5+0,6+3m) av högglanspolerat syrafast rostfritt 
stål. Täta rörändar. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
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P-705 Super-M utsugsarm ”67° tratt” Ø110mm/1,5m 
(0,25+1,5m) av högglanspolerat syrafast rostfritt 
stål. Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt.Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø110mm 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

P-706 Super-M utsugsarm ”67° tratt” Ø110mm/1,5m 
(0,5+1,5m) av högglanspolerat syrafast rostfritt 
stål. Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 

 

  
P-707 Super-M utsugsarm ”67° tratt” Ø110mm/2m 

(0,25+2m) av högglanspolerat syrafast rostfritt 
stål. Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
 

 

 
 

P-708 Super-M utsugsarm ”67° tratt” Ø110mm/2m 
(0,5+2m) av högglanspolerat syrafast rostfritt stål. 
Täta rörändar. 
 Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
 

 

P-709 Super-M utsugsarm ”67° tratt” Ø110mm/3m 
(0,5+3m) av högglanspolerat syrafast rostfritt stål. 
Täta rörändar. 
 Inkl. väggfäste, slang och tratt.  Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav 
. 

 

P-710 Super-M utsugsarm ”67° tratt” Ø110mm/4m 
(0,5+0,6+3m) av högglanspolerat syrafast rostfritt 
stål. Täta rörändar. 
 Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
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P-711 Super-M utsugsarm ”150° tratt” Ø110mm/1,5m 
(0,25+1,5m) av högglanspolerat syrafast rostfritt 
stål. Täta rörändar. 
 Inkl. väggfäste, slang och tratt.                        
Utvändiga parallellogram armar med hydraulfjädrar. 
”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
 

  
 
 
 
 
 
Ø 110mm 

 
 
 
 
 
 
 

P-712 Super-M utsugsarm ”150° tratt” Ø110mm/1,5m 
(0,5+1,5m) av högglanspolerat syrafast rostfritt stål. 
Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
 

 

P-713 Super-M utsugsarm ”150° tratt” Ø110mm/2m 
(0,25+2m) av högglanspolerat syrafast rostfritt stål. 
Täta rörändar. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 

 

P-714 Super-M utsugsarm ”150° tratt” Ø110mm/2m 
(0,5+2m) av högglanspolerat syrafast rostfritt stål. 
Täta rörändar. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
 

 

P-715 Super-M utsugsarm ”150° tratt” Ø110mm/3m 
(0,5+3m) av högglanspolerat syrafast rostfritt stål. 
Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
 

 

P-716 Super-M utsugsarm ”150° tratt” Ø110mm/4m 
(0,5+0,6+3m) av högglanspolerat syrafast rostfritt 
stål. Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
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P-717 Super-M utsugsarm Ø160mm/1,5m (0,25+1,5m) av 
högglanspolerat syrafast rostfritt stål.                     
Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga parallellogram 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. Extremt 
lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d.160mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P-718 Super-M utsugsarm Ø160mm/1,5m(0,5+1,5m) av   
högglanspolerat syrafast rostfritt stål.                
Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Uvändiga parallellogram 
armar med hydraulfjädrar.”Fritt blås i slangen”. Extremt 
lättrörlig och lägesstabil. Kan lätt demonteras och 
steriliseras i autoklav. 
 

 

P-719 Super-M utsugsarm Ø160mm/2m(0,25+2m) av  
högglanspolerat syrafast rostfritt stål.                    
Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt.Utvändiga parallellogram 
armar med hydraulfjädrar.”Fritt blås i slangen”. Extremt 
lättrörlig och lägesstabil.Kan lätt demonteras och 
steriliseras i autoklav. 
 

 

P-720 Super-M utsugsarm Ø160mm/2m(0,5+2m)  av hög- 
glanspolerat syrafast rostfritt stål.                             
Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt.Utvändiga parallellogram 
armar med hydraulfjädrar.”Fritt blås i slangen”. Extremt 
lättrörlig och lägesstabil.Kan lätt demonteras och 
steriliseras i autoklav. 
 

 

P-721 Super-M utsugsarm Ø160mm/3m(0,5m+3m) av 
högglanspolerat syrafast rostfritt stål.                      
Täta rörändar. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt.Utvändiga parallellogram 
armar med hydraulfjädrar.”Fritt blås i slangen”. Extremt 
lättrörlig och lägesstabil.Kan lätt demonteras och 
steriliseras i autoklav. 
 

 

P-722 Super-M utsugsarm Ø160mm/4m(0,5+0,6+3m) av 
högglanspolerat syrafast rostfritt stål.                    
Täta rörändar. 
 Inkl.väggfäste, slang och tratt.Utvändiga parallellogram 
armar med hydraulfjädrar.”Fritt blås i slangen”. Extremt 
lättrörlig och lägesstabil. Kan lätt demonteras och 
steriliseras i autoklav. 
 

 

P-483 Spjäll tätslutande för ”rak tratt” Ø110 mm. Syrafast 
rostfritt stål. 

 

P-482 Spjäll tätslutande för ”67° tratt” och ”150° tratt” 
Ø110 mm. Syrafast rostfritt stål. 

 

P-484 Spjäll tätslutande för Ø160 mm tratt. Syrafast 
rostfritt stål. 
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4.2 Chemikus PM med rostfri tratt/handtag. 
Vägg/ Tak/ Bord utsugsarmar Ø75/100mm,  
1-1,6m.    

P-674 Chemikus PM rostfri tratt/ handtag. Vägg/Tak 
utsugsarm Ø 75/ 1m  
Inkl. väggfäste och svivel, slang, tratt och handtag av 
högglanspolerat syrafast rostfritt stål. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på vägg eller med 
enbart sviveln i tak. 
 

 

 

 

P-675 Chemikus PM rostfri tratt/ handtag. Vägg/Tak 
utsugsarm Ø 75/ 1,3m  
Inkl. väggfäste och svivel, slang, tratt och handtag av 
högglanspolerat syrafast rostfritt stål. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på vägg eller med 
enbart sviveln i tak. 
 

 

 

P-676 Chemikus PM rostfri tratt/ handtag. Vägg/Tak 
utsugsarm Ø 75/ 1,6m  
Inkl. väggfäste och svivel, slang, tratt och handtag av 
högglanspolerat syrafast rostfritt stål. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på vägg eller med 
enbart sviveln i tak. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

P-677 Chemikus PM rostfri tratt/ handtag. Bord 
utsugsarm Ø 75/ 1,0m  
Inkl. bordsfäste och svivel, slang, tratt och handtag av 
högglanspolerat syrafast rostfritt stål. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på på kanten av bordet 
med bordsfästet eller ovanpå bordet med sviveln 
 

 

 
 
 

P-678 Chemikus PM rostfri tratt/ handtag. Bord 
utsugsarm Ø 75/ 1,3m  
Inkl. bordsfäste och svivel, slang, tratt och handtag av 
högglanspolerat syrafast rostfritt stål. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på på kanten av bordet 
med bordsfästet eller ovanpå bordet med sviveln 
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P-679 Chemikus PM rostfri tratt/ handtag. Bord 
utsugsarm Ø 75/ 1,6m  
Inkl. bordsfäste och svivel, slang, tratt och handtag av 
högglanspolerat syrafast rostfritt stål. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på på kanten av bordet 
med bordsfästet eller ovanpå bordet med sviveln 
 

 

 

P-680 Chemikus PM rostfri tratt/ handtag. Vägg/Tak 
utsugsarm Ø 100/ 1m  
Inkl. väggfäste och svivel, slang, tratt och handtag av 
högglanspolerat syrafast rostfritt stål. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på vägg eller med 
enbart sviveln i tak. 
 

  

P-681 Chemikus PM rostfri tratt/ handtag. Vägg/Tak 
utsugsarm Ø 100/ 1,3m  
Inkl. väggfäste och svivel, slang, tratt och handtag av 
högglanspolerat syrafast rostfritt stål. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på vägg eller med 
enbart sviveln i tak. 
 

 

 

P-682 Chemikus PM rostfri tratt/ handtag. Vägg/Tak 
utsugsarm Ø 100/ 1,6m  
Inkl. väggfäste och svivel, slang, tratt och handtag av 
högglanspolerat syrafast rostfritt stål. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på vägg eller med 
enbart sviveln i tak. 
 

  

P-683 Chemikus PM rostfri tratt/ handtag. Bord 
utsugsarm Ø 100/ 1,m  
Inkl. bordsfäste och svivel, slang, tratt och handtag av 
högglanspolerat syrafast rostfritt stål. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på på kanten av bordet 
med bordsfästet eller ovanpå bordet med sviveln 
 

 

 
P-684 Chemikus PM rostfri tratt/ handtag. Bord 

utsugsarm Ø 100/ 1,3m  
Inkl. bordsfäste och svivel, slang, tratt och handtag av 
högglanspolerat syrafast rostfritt stål. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på på kanten av bordet 
med bordsfästet eller ovanpå bordet med sviveln 
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P-685 Chemikus PM rostfri tratt/ handtag. Bord 
utsugsarm Ø 100/ 1,6m  
Inkl. bordsfäste och svivel, slang, tratt och handtag av 
högglanspolerat syrafast rostfritt stål. Utvändiga 
elgalvaniserade parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i Slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. Kan monteras på på kanten av bordet 
med bordsfästet eller ovanpå bordet med sviveln 
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 4.3 Super-PM utsugsarmar. Tratt och 
Handtag av högglanspolerat, rostfritt stål. 
Resten pulverlackerat. Ø110/160 mm, 1,5-4m.  

P-723 Super-PM utsugsarm ”rak tratt” Ø110mm/1,5m 
(0,25+1,5m). Tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål, resten pulverlackerat. Täta 
rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  

 

 

P-724 Super-PM utsugsarm ”rak tratt” Ø110mm/1,5m 
(0,5+1,5m). Tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål, resten pulverlackerat. Täta 
rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 

 

 Ø110mm 
P-725 Super-PM utsugsarm ”rak tratt” Ø110mm/2m 

(0,25+2m). Tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål, resten pulverlackerat. Täta 
rörändar. 
 Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 

  
 
 

P-726 Super-PM utsugsarm ”rak tratt” Ø110mm/2m 
(0,5+2m). Tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål, resten pulverlackerat. Täta 
rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

 

P-727 Super-PM utsugsarm ”rak tratt” Ø110mm/3m 
(0,5+3m). Tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål, resten pulverlackerat. Täta 
rörändar. 
 Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

 

P-728 Super-PM utsugsarm ”rak tratt” Ø110mm/4m 
(0,5+0,6+3m). Tratt och handtag av 
högglanspolerat syrafast rostfritt stål, resten 
pulverlackerat. Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
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P-729 Super-PM utsugsarm ”67° tratt” Ø110mm/1,5m 
(0,25+1,5m). Tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål, resten pulverlackerat. Täta 
rörändar. 
 Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
 

 

 

P-730 Super-PM utsugsarm ”67° tratt” Ø110mm/1,5m 
(0,5+1,5m). Tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål, resten pulverlackerat. Täta 
rörändar. 
 Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

 Ø110mm 
P-731 Super-PM utsugsarm ”67° tratt” Ø110mm/2m 

(0,25+2m). Tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål, resten pulverlackerat. Täta 
rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

  

P-732 Super-PM utsugsarm ”67° tratt” Ø110mm/2m 
(0,5+2m). Tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål, resten pulverlackerat. Täta 
rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

 

P-733 Super-PM utsugsarm ”67° tratt” Ø110mm/3m 
(0,5+3m). Tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål, resten pulverlackerat. Täta 
rörändar. 
 Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

 

P-734 Super-PM utsugsarm ”67° tratt” Ø110mm/4m 
(0,5+0,6+3m). Tratt och handtag av 
högglanspolerat syrafast rostfritt stål, resten 
pulverlackerat. Täta rörändar. 
 Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
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P-735 Super-PM utsugsarm ”150° tratt” Ø110mm/1,5m 
(0,25+1,5m). Tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål, resten pulverlackerat. Täta 
rörändar. 
 Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
 

 

 

P-736 Super-PM utsugsarm ”150° tratt” Ø110mm/1,5m 
(0,5+1,5m). Tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål, resten pulverlackerat. Täta 
rörändar. 
 Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

  
 
 

 
Ø.110mm 

P-737 Super-PM utsugsarm ”150° tratt” Ø110mm/2m 
(0,25+2m). Tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål, resten pulverlackerat. Täta 
rörändar 
 Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

 

P-738 Super-PM utsugsarm ”150° tratt” Ø110mm/2m 
(0,5+2m). Tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål, resten pulverlackerat. Täta 
rörändar. 
 Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

 

P-739 Super-PM utsugsarm ”150° tratt” Ø110mm/3m 
(0,5+3m). Tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål, resten pulverlackerat. Täta 
rörändar. 
 Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

 

P-740 Super-PM utsugsarm ”150° tratt” Ø110mm/4m 
(0,5+0,6+3m). Tratt och handtag av 
högglanspolerat syrafast rostfritt stål, resten 
pulverlackerat. Täta rörändar. Inkl. väggfäste, slang 
och tratt. Utvändiga parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil. 
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P-741 Super-PM utsugsarm Ø160mm/1,5m (0,25+1,5m). 
Tratt och handtag av högglanspolerat syrafast 
rostfritt stål, resten pulverlackerat. Täta rörändar. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  

 

 

P-742 Super-PM utsugsarm Ø160mm/1,5m (0,5+1,5m). 
Tratt och handtag av högglanspolerat syrafast 
rostfritt stål, resten pulverlackerat. Täta rörändar. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 

 

 Ø160mm 
P-743 Super-PM utsugsarm Ø160mm/2m (0,25+2m). Tratt 

och handtag av högglanspolerat syrafast rostfritt 
stål, resten pulverlackerat. Täta rörändar. Inkl. 
väggfäste, slang och tratt. Utvändiga parallellogram 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

  
 
 

P-744 Super-PM utsugsarm Ø160mm/2m (0,5+2m). Tratt 
och handtag av högglanspolerat syrafast rostfritt 
stål, resten pulverlackerat. Täta rörändar. Inkl. 
väggfäste, slang och tratt. Utvändiga parallellogram 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

 

P-745 Super-PM utsugsarm Ø160mm/3m (0,5+3m). Tratt 
och handtag av högglanspolerat syrafast rostfritt 
stål, resten pulverlackerat. Täta rörändar. Inkl. 
väggfäste, slang och tratt. Utvändiga parallellogram 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen.” 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

 

P-746 Super-PM utsugsarm Ø160mm/4m (0,5+0,6+3m). 
Tratt och handtag av högglanspolerat syrafast 
rostfritt stål, resten pulverlackerat. Täta rörändar. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

 

P-483 Spjäll tätslutande för ”rak tratt” Ø110 mm. 
Syrafast rostfritt stål. 

 
 

P-482 Spjäll tätslutande för ”67° tratt” och ”150° tratt” 
Ø110 mm. Syrafast rostfritt stål. 

 
 

P-484 Spjäll tätslutande för Ø160 mm tratt. Syrafast 
rostfritt stål. 
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4.4 Super-P pulverlackerade utsugsarmar 
Ø110/160 mm. 1,5-4m.  

P-349 Super-P pulverlackerad utsugsarm ”rak tratt” 
Ø110mm/1,5m (0,25+1,5m). Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen.” Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
 

 

 

P-350 Super-P pulverlackerad utsugsarm ”rak tratt” 
Ø110mm/1,5m (0,5+1,5m). Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen.” Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

 Ø110mm 

P-351 Super-P pulverlackerad utsugsarm ”rak tratt” 
Ø110mm/2m (0,25+2m). Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen.” Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

  

P-352 Super-P pulverlackerad utsugsarm ”rak tratt” 
Ø110mm/2m (0,5+2m). Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen.” Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

 

P-353 Super-P pulverlackerad utsugsarm ”rak tratt” 
Ø110mm/3m (0,5+3m). Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen.” Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

 

P-354 Super-P pulverlackerad utsugsarm ”rak tratt” 
Ø110mm/4m (0,5+0,6+3m). Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen.” Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

 

P-355 Super-P pulverlackerad utsugsarm ”67° tratt” 
Ø110mm/1,5m (0,25+1,5m). Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen.” Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

Ø110mm 
P-356 Super-P pulverlackerad utsugsarm ”67° tratt” 

Ø110mm/1,5m (0,5+1,5m). Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen.” Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
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P-357 Super-P pulverlackerad utsugsarm ”67° tratt” 
Ø110mm/2m (0,25+2m). Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen.” Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

 
 

Ø110mm 
 

P-358 Super-P pulverlackerad utsugsarm ”67° tratt” 
Ø110mm/2m (0,5+2m). Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen.” Extremt lättrörlig och lägesstabil. 

 

 
P-359 Super-P pulverlackerad utsugsarm ”67° tratt” 

Ø110mm/3m (0,5+3m). Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen.” Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

 

P-360 Super-P pulverlackerad utsugsarm ”67° tratt” 
Ø110mm/4m (0,5+0,6+3m). Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen.” Extremt lättrörlig och lägesstabil. 

 

 

P-361 Super-P pulverlackerad utsugsarm ”150° tratt” 
Ø110mm/1,5m (0,25+1,5m). Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen.” Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
 

 

 

P-362 Super-P pulverlackerad utsugsarm ”150° tratt” 
Ø110mm/1,5m (0,5+1,5m). Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen.” Extremt lättrörlig och lägesstabil. 

 

 Ø110mm 
P-363 Super-P pulverlackerad utsugsarm ”150° tratt” 

Ø110mm/2m (0,25+2m). Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen.” Extremt lättrörlig och lägesstabil. 

 

 
P-364 Super-P pulverlackerad utsugsarm ”150° tratt” 

Ø110mm/2m (0,5+2m). Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen.” Extremt lättrörlig och lägesstabil. 

 

 

P-365 Super-P pulverlackerad utsugsarm ”150° tratt” 
Ø110mm/3m (0,5+3m). Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen.” Extremt lättrörlig och lägesstabil. 

 

 

P-366 Super-P pulverlackerad utsugsarm ”150° tratt” 
Ø110mm/4m (0,5+0,6+3m). Täta rörändar.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen.” Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
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P-184 Super-P pulverlackerad utsugsarm Ø160mm/1,5m 
(0,25+1,5m). Täta rörändar. Inkl. väggfäste, slang 
och tratt med plastspjäll. Utvändiga parallellogram 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen.” 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för 
lampinsats i tratten. 

 

 

P-185 Super-P pulverlackerad utsugsarm Ø160mm/1,5m 
(0,5+1,5m). Täta rörändar. Inkl. väggfäste, slang och 
tratt med plastspjäll. Utvändiga parallellogram armar 
med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen.” Extremt 
lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i 
tratten. 

 

 Ø160mm 
P-186 Super-P pulverlackerad utsugsarm Ø160mm/ 2m 

(0,25+2m). Täta rörändar. Inkl. väggfäste, slang och 
tratt med plastspjäll. Utvändiga parallellogram armar 
med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen.” Extremt 
lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i 
tratten. 

  
 
 

P-187 Super-P pulverlackerad utsugsarm Ø160mm/2m 
(0,5+2m). Täta rörändar. Inkl. väggfäste, slang och 
tratt med plastspjäll. Utvändiga parallellogram armar 
med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen.” Extremt 
lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i 
tratten. 

 

 

P-188 Super-P pulverlackerad utsugsarm Ø160mm/3m 
(0,5+3m). Täta rörändar. Inkl. väggfäste, slang och 
tratt med plastspjäll. Utvändiga parallellogram armar 
med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen.” Extremt 
lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för Lampinsats i 
tratten. 

 

 

P-189 Super-P pulverlackerad utsugsarm Ø160mm/4m 
(0,5+0,6+3m). Täta rörändar. Inkl.väggfäste, slang 
och tratt med plastspjäll. Utvändiga parallellogram 
armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen.” 
Extremt lättrörlig och lägesstabil. Förberedd för 
Lampinsats i tratten. 

 

 

P-486 Spjäll tätslutande för ”rak tratt” Ø110 mm. 
Pulverlackerat stål. 

 
 

P-485 Spjäll tätslutande för ”67° tratt” och ”150° tratt” 
Ø110 mm. Pulverlackerat stål. 

 
 

P-487 Spjäll tätslutande för Ø160 mm tratt. 
Pulverlackerat stål. 
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4.5   ATEX Super-M högglanspolerade,rostfria, 
syrafasta utsugsarmar Ø110/160 mm, 1,5-4m.  
ATEX:EX II 2D/G.  

P-331 ATEX Super-M utsugsarm ”rak tratt” 
Ø110mm/1,5m (0,25+1,5m) av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 

  

 
 
 
 
 
 
  
 
Ø110mm 

  

P-332 ATEX Super-M utsugsarm ”rak tratt” 
Ø110mm/1,5m (0,5+1,5m) av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 

 

P-333 
 

ATEX Super-M utsugsarm ”rak tratt” Ø110mm/2m 
(0,25+2m) av högglanspolerat syrafast rostfritt 
stål. Täta rörändar. PVC-slang elektiskt ledande 
104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G.Inkl. väggfäste, slang 
och tratt. Utvändiga parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 

 

P-334 ATEX Super-M utsugsarm ”rak tratt” Ø110mm/2m 
(0,5+2m) av högglanspolerat syrafast rostfritt stål. 
Täta rörändar. PVC-slang elektiskt ledande 104 
Ohm. ATEX: EX II 2D/G.Inkl. väggfäste, slang och 
tratt. Utvändiga parallellogram armar med 
hydraulfjädrar. ”Fritt blås i slangen”. Extremt lättrörlig 
och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 

 

P-335 ATEX Super-M utsugsarm ”rak tratt” Ø110mm/3m 
(0,5+3m) av högglanspolerat syrafast rostfritt stål. 
Täta rörändar. PVC-slang elektiskt ledande 104 
Ohm. ATEX: EX II 2D/G.  
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  

 

P-336 ATEX Super-M utsugsarm ”rak tratt” Ø110mm/4m 
(0,5+0,6+3m) av högglanspolerat syrafast rostfritt 
stål. Täta rörändar. PVC-slang elektiskt ledande 
104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
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P-337 ATEX Super-M utsugsarm ”67° tratt” 
Ø110mm/1,5m (0,25+1,5m) av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 

  

 
 
 
 

P-338 ATEX Super-M utsugsarm ”67° tratt” 
Ø110mm/1,5m (0,5+1,5m) av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil. 
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
 

  
 
 
 
 
Ø110mm 

P-339 ATEX Super-M utsugsarm ”67° tratt” Ø110mm/2m 
(0,25+2m) av högglanspolerat syrafast rostfritt 
stål. Täta rörändar. PVC-slang elektiskt ledande 
104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
 

 

 

P-340 ATEX Super-M utsugsarm ”67° tratt” Ø110mm/2m 
(0,5+2m) av högglanspolerat syrafast rostfritt stål. 
Täta rörändar. PVC-slang elektiskt ledande 104 
Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
 

  

P-341 ATEX Super-M utsugsarm ”67° tratt” Ø110mm/3m 
(0,5+3m) av högglanspolerat syrafast rostfritt stål. 
Täta rörändar. PVC-slang elektiskt ledande 104 
Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
 

  

P-342 ATEX Super-M utsugsarm ”67° tratt” Ø110mm/4m 
(0,5+0,6+3m) av högglanspolerat syrafast rostfritt 
stål. Täta rörändar. PVC-slang elektiskt ledande 
104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
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P-343 ATEX Super-M utsugsarm ”150° tratt” 
Ø110mm/1,5m (0,25+1,5m) av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 

  
 
 
 
 
 
 

  
 

P-344 ATEX Super-M utsugsarm ”150° tratt” 
Ø110mm/1,5m (0,5+1,5m) av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
 

  
 
 
 
Ø110mm 

P-345 ATEX Super-M utsugsarm ”150° tratt” 
Ø110mm/2m (0,25+2m) av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
 

 

 

P-346 ATEX Super-M utsugsarm ”150° tratt” 
Ø110mm/2m (0,5+2m) av högglanspolerat syrafast 
rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang elektiskt 
ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
 

  

P-347 ATEX Super-M utsugsarm ”150° tratt” 
Ø110mm/3m (0,5+3m) av högglanspolerat syrafast 
rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang elektiskt 
ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
 

  

P-348 ATEX Super-M utsugsarm ”150° tratt” 
Ø110mm/4m (05+0,6+3m) av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
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P-178 ATEX Super-M utsugsarm ”67° tratt” 
Ø160mm/1,5m (0,25+1,5m) av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
 

  

P-179 ATEX Super-M utsugsarm ”67° tratt” 
Ø160mm/1,5m (0,5+1,5m) av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 

   
 
 
 
 
 
Ø160mm 

P-180 ATEX Super-M utsugsarm ”67° tratt” 
Ø160mm/2m (0,25+2m) av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
 

 

 
 

P-181 ATEX Super-M utsugsarm ”67° tratt”  
Ø160mm/2m (0,5+2m) av högglanspolerat syrafast 
rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang elektiskt 
ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
 

  

P-182 ATEX Super-M utsugsarm”67° tratt”  
Ø160mm/3m (0,5+3m) av högglanspolerat syrafast 
rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang elektiskt 
ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
 

  

P-183 ATEX Super-M utsugsarm”67° tratt”  
Ø160mm/4m (0,5+0,6+3m) av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav. 
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P-483 Spjäll tätslutande för ”rak tratt” Ø110 mm. 
Syrafast rostfritt stål. 
 

  

P-482 Spjäll tätslutande för ”67° tratt” och ”150° tratt” 
Ø110 mm. Syrafast rostfritt stål. 
 

  

P-484 Spjäll tätslutande för Ø160 mm tratt. Syrafast 
rostfritt stål. 
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4.6 ATEX Super-PM utsugsarmar. Tratt och 
Handtag av högglanspolerat, syrafast rostfritt 
stål.  Resten Elgalvaniserat. Ø110/160 mm, 
1,5- 4m. ATEX: EX II 2D/G.  

P-367 ATEX Super-PM utsugsarm ”rak tratt” 
Ø110mm/1,5m (0,25+1,5m) av elgalvaniserat stål 
med tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  

 

 

P-368 ATEX Super-PM utsugsarm ”rak tratt” 
Ø110mm/1,5m (0,5+1,5m) av elgalvaniserat stål 
med tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  

 

 Ø110mm 
P-369 ATEX Super-PM utsugsarm ”rak tratt” 

Ø110mm/2m (0,25+2m) av elgalvaniserat stål med 
tratt och handtag av högglanspolerat syrafast 
rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang elektiskt 
ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  

  
 
 

P-370 ATEX Super-PM utsugsarm ”rak tratt” 
Ø110mm/2m (0,5+2m) av elgalvaniserat stål med 
tratt och handtag av högglanspolerat syrafast 
rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang elektiskt 
ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  
 

 

 

P-371 ATEX Super-PM utsugsarm ”rak tratt” 
Ø110mm/3m (0,5+3m) av elgalvaniserat stål med 
tratt och handtag av högglanspolerat syrafast 
rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang elektiskt 
ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  
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P-372 ATEX Super-PM utsugsarm ”rak tratt” 
Ø110mm/4m (0,5+0,6+3m) av elgalvaniserat stål 
med tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  
 

 Ø110mm  

P-373 ATEX Super-PM utsugsarm ” 150° tratt” 
Ø110mm/1,5m (0,25+1,5m) av elgalvaniserat stål 
med tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  
 

 

 

P-374 ATEX Super-PM utsugsarm ” 150° tratt” 
Ø110mm/1,5m (0,5+1,5m) av elgalvaniserat stål 
med tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  
 

 

 Ø110mm 
P-375 ATEX Super-PM utsugsarm ” 150° tratt” 

Ø110mm/2m (0,25+2m) av elgalvaniserat stål med 
tratt och handtag av högglanspolerat syrafast 
rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang elektiskt 
ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  
 

 

 

P-376 ATEX Super-PM utsugsarm ”150° tratt” 
Ø110mm/2m (0,5+2m) av elgalvaniserat stål med 
tratt och handtag av högglanspolerat syrafast 
rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang elektiskt 
ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  
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P-377 ATEX Super-PM utsugsarm ” 150° tratt” 
Ø110mm/3m (0,5+3m) av elgalvaniserat stål med 
tratt och handtag av högglanspolerat syrafast 
rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang elektiskt 
ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  

 

Ø110mm 

P-378 ATEX Super-PM utsugsarm ” 150° tratt” 
Ø110mm/4m (0,5+0,6+3m) av elgalvaniserat stål 
med tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  

 

 

P-379 ATEX Super-PM utsugsarm ” 67° tratt” 
Ø110mm/1,5m (0,25+1,5m) av elgalvaniserat stål 
med tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  

 

 

P-380 ATEX Super-PM utsugsarm ” 67° tratt” 
Ø110mm/1,5m (0,5+1,5m) av elgalvaniserat stål 
med tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  

 

Ø110mm 
P-381 ATEX Super-PM utsugsarm ” 67° tratt” 

Ø110mm/2m (0,25+2m) av elgalvaniserat stål med 
tratt och handtag av högglanspolerat syrafast 
rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang elektiskt 
ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  

 

 

P-382 ATEX Super-PM utsugsarm ” 67° tratt” 
Ø110mm/2m (0,5+2m) av elgalvaniserat stål med 
tratt och handtag av högglanspolerat syrafast 
rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang elektiskt 
ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  
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P-383 ATEX Super-PM utsugsarm ” 67° tratt” 
Ø110mm/3m (0,5+3m) av elgalvaniserat stål med 
tratt och handtag av högglanspolerat syrafast 
rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang elektiskt 
ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  

 

 

P-384 ATEX Super-PM utsugsarm ” 67° tratt” 
Ø110mm/4m (0,5+0,6+3m) av elgalvaniserat stål 
med tratt och handtag av högglanspolerat 
syrafast rostfritt stål. Täta rörändar. PVC-slang 
elektiskt ledande 104 Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  

 Ø110mm 

P-385 ATEX Super-PM utsugsarm Ø160mm/1,5m 
(0,25+1,5m) av elgalvaniserat stål med tratt och 
handtag av högglanspolerat syrafast rostfritt stål. 
Täta rörändar. PVC-slang elektiskt ledande 104 
Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  

 

 

P-386 ATEX Super-PM utsugsarm Ø160mm/1,5m 
(0,5+1,5m) av elgalvaniserat stål med tratt och 
handtag av högglanspolerat syrafast rostfritt stål. 
Täta rörändar. PVC-slang elektiskt ledande 104 
Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  

 

 Ø160mm 
P-387 ATEX Super-PM utsugsarm Ø160mm/2m 

(0,25+2m) av elgalvaniserat stål med tratt och 
handtag av högglanspolerat syrafast rostfritt stål. 
Täta rörändar. PVC-slang elektiskt ledande 104 
Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  

 

 
 
 

P-388 ATEX Super-PM utsugsarm Ø160mm/2m (0,5+2m) 
av elgalvaniserat stål med tratt och handtag av 
högglanspolerat syrafast rostfritt stål. Täta 
rörändar. PVC-slang elektiskt ledande 104 Ohm. 
ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  
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P-389 ATEX Super-PM utsugsarm Ø160mm/3m (0, 5+3m) 
av elgalvaniserat stål med tratt och handtag av 
högglanspolerat syrafast rostfritt stål. Täta 
rörändar. PVC-slang elektiskt ledande 104 Ohm. 
ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  

 

 

P-390 ATEX Super-PM utsugsarm Ø160mm/4m 
(0,5+0,6+3m) av elgalvaniserat stål med tratt och 
handtag av högglanspolerat syrafast rostfritt stål. 
Täta rörändar. PVC-slang elektiskt ledande 104 
Ohm. ATEX: EX II 2D/G. 
Inkl. väggfäste, slang och tratt. Utvändiga 
parallellogram armar med hydraulfjädrar. ”Fritt blås i 
slangen”. Extremt lättrörlig och lägesstabil.  
Kan lätt demonteras och steriliseras i autoklav.  

 

 

P-483 Spjäll tätslutande för ”rak tratt” Ø110 mm. 
Syrafast rostfritt stål. 

 

 

P-482 Spjäll tätslutande för ”67° tratt” och ”150° tratt” 
Ø110 mm. Syrafast rostfritt stål. 

 

P-484 Spjäll tätslutande för Ø160 mm tratt. Syrafast 
rostfritt stål. 
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4.7 Kemi-utsugsbord  

P-784 

 

Plymoth K-Mesa 1m utsugsbord med utsug bakåt 
och förberett för utsugsarm. Inkl. bord,  ben, 
öppningsbara sidopaneler, baksugslåda med 
trattformiga vertikala sugspalter och inbyggt 
skjutspjäll. Förberett för gnistfångare. Bord, ben och 
sidopaneler av 3mm stål plåt. Baksugslåda av 2mm 
stål plåt. Pulverlackerat i vitt. Justerbar höjd 800-
950mm. Mått 1mx1m. Anslutning diameter 199mm 
utvändigt. 

 

 

P-785 

 

Plymoth K-Mesa 1,4m utsugsbord med utsug 
bakåt och förberett för utsugsarm. Inkl. bord, ben, 
öppningsbara sido paneler, baksugslåda med 
trattformiga vertikala sugspalter och inbyggt 
skjutspjäll. Förberett för gnistfångare. Bord, ben och 
sidopaneler av 3mm stål plåt. Baksugslåda av 2mm 
stålplåt. Pulverlackerat i vitt. Justerbar höjd 800-
950mm. Mått 1,4mx1m. Anslutnings diameter 
2x199mm utvändigt. 

 

 

P-786 

 

Plymoth MK-Mesa 1m utsugsbord med utsug 
bakåt/nedåt och förberett för utsugsarm. Inkl. 
sugbord av  75mm breda u-balkar med 15mm 
sugspalter emellan, 2 utdragbara stoftlådor, ben, 
öppningsbara sidopaneler, baksugslåda med 
trattformiga vertikala sugspalter och inbyggt 
skjutspjäll. Förberett för gnistfångare. Bord, ben och 
sidopaneler av 3mm stål plåt. Baksugslåda av 2mm 
stålplåt. Pulverlackerat i vitt. Justerbar höjd 800-
950mm. Mått 1mx1m. Anslutning diameter 199mm 
utvändigt. 

  

 
 

P-787 

 
 

Plymoth MK-Mesa 1.4m utsugsbord med utsug 
bakåt/nedåt och förberett för utsugsarm. Inkl. 
sugbord av  75mm breda u-balkar med 15mm 
sugspalter emellan, 2 utdragbara stoftlådor, ben, 
öppningsbara sidopaneler, baksugslåda med 
trattformiga vertikala sugspalter och inbyggt 
skjutspjäll. Förberett för gnistfångare. Bord, ben och 
sidopaneler av 3mm stål plåt. Baksugslåda av 2mm 
stål plåt. Pulverlackerat i vitt. Justerbar höjd 800-
950mm. Mått 1.4mx1m. Anslutning 2x diameter 
199mm utvändigt. 

  

P-778 

 

Gnistfångare för K-Mesa/MK-Mesa 1m. Monteras 
inuti baksugslåda. 2 st. 

 

 

P-779 Gnistfångare för K-Mesa/MK-Mesa 1,4m. Monteras 
inuti baksugslåda. 2 st. 

 

 

P-788 Flexi FLB 1,5m utsugsarm. Diameter 160mm. Vit.  

 



   J. PLYMOTH AB 
TILLBAKA TILL INDEX 

 

  Östra Varvsgatan 4 
   211 75 Malmö 

Tel: 040 - 700 15      Fax: 040 - 30 26 92      E-mail: info@plymoth.com   
    

Produktkatalog. 2019-11-28   
    

   Art. Nr.                                                                                                     

-75- 

P-789 Flexi FLB 2m utsugsarm. Diameter 160mm. Vit.  

 

P-790 Flexi FLB 3m utsugsarm. Diameter 160mm. Vit  
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5. Filter för emulsions- och oljedimma 
 

5.1 Mobila oljedimfilter.  

P-603 

 

Mobi-Oil mobilt oljedimfilter. 1-fas/220V/50Hz. 
Inkl. Filterhus av pulver lackerad stål plåt, 4 hjul (2 
med broms), Labyrint filter, kassett filter av nålad 
glasfiber, HEPA filter, 1-fas/220V/0,75kW/50Hz fläkt, 
2 uppsamlings kärl med snabbkoppling, strömbrytare 
med överströmsskydd och 4m kabel med 
stickkontakt. Lämplig för oljedimma från kylvätska. 
Utsugsarm 2m (p-606) eller 3m (p-607) beställs 
separat. 

 

 

P-604 

 

Mobi-Oil mobilt oljedimfilter. 3-fas/380-420V/50Hz. 

Inkl. filterhus av pulver lackerad stål plåt, 4 hjul (2 

med broms), labyrint filter, kassett filter av nålad 

glasfiber, HEPA  filter, 3-fas/380-420V/0,75kW/50Hz 

fläkt, 2 uppsamlings kärl med snabbkoppling samt 

strömbrytare med överströmsskydd (kabel ingår inte). 

Lämplig för oljedimma från kylvätska. Utsugsarm 2m 

(p-606) eller 3m (p-607) beställs separat 

 
   

 

P-606 

 

Flexi  Oljedim utsugsarm 2m för Mobi-Oil. 

Diameter 160mm. Stående med vridfläns. Spjäll i 

tratten. 

 

 

P-607 

 
 

Flexi Oljedim utsugsarm 3m för Mobi-Oil. 

Diameter 160mm. Stående med vridfläns. Spjäll i 

tratten. 

 

 

 

P-596 

 

Utbytes HEPA filter för Mobi-Oil. H13 (9m2).  

 

P-600 

 

Utbytes kassett filter för Mobi-Oil och NX-600 av 

nålad glasfiber med aluminium separatorer 4,5m2 

(4,5+4,5m2). 
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5.2 FLX emulsions- och oljedimfilter för 
placering direkt på maskinen.  

P-268 FLX-600 filter för emulsions- och oljedimma med 
inbyggd fläkt  
Inkl filterhus och ljuddämpare av pulverlackerad stål 
plåt, 3-fas/ 0,75kW/380-420V/50Hz fläkt, föravskiljare, 
AL-filter, filtermatta, labyrintfilter, filtermatta, AL-filter 
och HEPA filter samt ljuddämpare. AL- och 
labyrintfilter är tvättbara. Ljudnivå 63 dB(A).  

 

 

P-269 FLX-1100 filter för emulsions- och oljedimma med 
inbyggd fläkt  
Inkl filterhus och ljuddämpare av pulverlackerad stål 
plåt, 3-fas/ 1,1kW/380-420V/50Hz fläkt, föravskiljare, 
AL-filter, filtermatta, labyrintfilter, filtermatta, AL-filter 
och HEPA filter samt ljuddämpare. AL- och 
labyrintfilter är tvättbara. Ljudnivå 63 dB(A).  

 

 

P-392 Tryckfallsmätare för FLX-600/1100. 2 st infällda i 
dörren. 
 

 

 

P-313 Utbytes Filtermatta EU-5 för FLX-600. Sats 10st. 
 

 
 

P-314 Utbytes Filterrmatta EU-5 för FLX-1100. Sats 10st 
 

 
 

P-316 Utbytes HEPA-filter (99,99%) för FLX- 600. 
 

 
 

P-317 Utbytes HEPA-filter (99,99%) för FLX-1100. 
 

 
 

P-307 Reservdel: Förfilter av ”stickad” aluminium för 
FLX-600. 

  
 

P-308 
 

Reservdel: Förfilter av ”stickad” aluminium för 
FLX-1100. 

 
 

P-310 Reservdel: Labyrintfilter för FLX-600. 
 

 

 
P-311 Reservdel: Labyrintfilter för FLX-1100. 
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5.3 NX stationära emulsions- och 
oljedimfilter för central placering eller vid 
maskinerna.  

P-588 NX-400 Oljedim filter. 1-fas/220V/50Hz. 
Inkl. Filterhus av pulver lackerad stål plåt, Labyrint 
filter, kassett filter av nålad glasfiber,  
1-fas/220V/0,37kW/50Hz fläkt, inlopp diameter 
160mm med låsbart spjäll, strömbrytare med 
överströmsskydd och 4m kabel med stickkontakt. 
Lämplig för oljedimma från kylvätska. Kan utrustas 
med HEPA filter (p-595). 
 

 

    

P-590 
 

NX-400 Oljdim filter. 3-fas/380-420V/50Hz. 
Inkl. Filterhus av pulver lackerad stål plåt, Labyrint 
filter, kassett filter av nålad glasfiber, 3-fas/380-
420V/0,37kW/50Hz fläkt, inlopp diameter 160mm med 
låsbart spjäll, kopplingsdosa utvändigt. Lämplig för 
oljedimma  från kylvätska. Kan utrustas med HEPA 
filter (p-595). 
 

 

     

P-592 
 

NX-600 Oljedim filter. 1-fas/220V/50Hz. 
Inkl. Filterhus av pulver lackerad stål plåt, Labyrint 
filter, kassett filter av nålad glasfiber,  
1-fas/220V/0,75kW/50Hz fläkt, inlopp diameter 
160mm med låsbart spjäll, strömbrytare med 
överströmsskydd och 4m kabel med stickkontakt. 
Lämplig för oljedimma från kylvätska. Kan utrustas 
med HEPA filter (p-596). 
 

 

 

P-594 
 

NX-600 Oljdim filter. 3-fas/380-420V/50Hz. 
Inkl. Filterhus av pulver lackerad stål plåt, Labyrint 
filter, kassett filter av nålad glasfiber, 3-fas/380-
420V/0,75kW/50Hz fläkt, inlopp diameter 160mm med 
låsbart spjäll, kopplingsdosa utvändigt. Lämplig för 
oljedimma från kylvätska. Kan utrustas med HEPA 
filter (p-596). 
 

 

 

P-595 
 

HEPA filter för NX-400. H13 (6m2). 
 

 
 

P-596 
 

HEPA filter för NX-600. H13 (9m2). 
 

 
 

P-597 Ben för NX-400/600. 4st. 0,2m. 
 

 
 

P-598 Ben för NX-400/600. 4st. 0,4m. 
 

 
 

P-599 Utbytes filter kassett för NX-400 av nålad glasfiber 
med aluminium separatorer 3m2(3+3m2) 
 
 

 

 

P-600 Utbytes filter kassett för NX-600 av nålad glasfiber 
med aluminium separatorer 4,5m2(4,5+4,5m2) 
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P-624 NX-1000 Filter utan fläkt för emulsions- och 
oljedimma. 
Inkl. Filterhus med ben av pulverlackerad stålplåt. 
Oljeavtappningsrör med 1”utvändig gänga, inlopp från 
vänster eller höger med invändig diameter 160 mm 
inloppsdos, utlopp  invändig diameter 160 mm, 
skyddslock för det inlopp som inte används, 
filterkasett 8 m2 (8+8+8 m2) av nålad glasfiber, 
HEPA-filter 22 m2 och 2 st manometrar. 

 

 

P-631 NX-2000 Filter utan fläkt för emulsions- och 
oljedimma. 
Inkl. Filterhus med ben av pulverlackerad stålplåt. 
Oljeavtappningsrör med 1”utvändig gänga, inlopp från 
vänster eller höger med invändig diameter 200 mm 
inloppstos, utlopp invändig diameter 200 mm, 
skyddslock för det inlopp som inte används,  
2 filterkasetter av nålad glasfiber 10 m2 (10+10 m2) 
och 8 m2 (8+8+8 m2), HEPA-filter 22 m2 och 3 st 
manometrar. 

 

 

P-633 NX-4000 Filter utan fläkt för emulsions- och 
oljedimma. 
Inkl. Filterhus med ben av pulverlackerad stålplåt. 
Oljeavtappningsrör med 1”utvändig gänga, inlopp från 
vänster eller höger med invändig diameter 315 mm 
inloppstos, utlopp invändig diameter 315 mm, 
skyddslock för det inlopp som inte används,   
2 filterkasetter av nålad glasfiber 21 m2 (21+21 m2) 
och 15 m2 (15+15+15 m2), HEPA-filter 44 m2 och 3 
st manometrar. 

 

 

P-635 NX-6000 Filter utan fläkt för emulsions- och 
oljedimma.Inkl. Filterhus med ben av pulverlackerad 
stålplåt.Oljeavtappningsrör med 1”utvändig gänga, 
inlopp från vänster eller höger med invändig diameter 
400 mm inloppstos, utlopp invändig diameter 400 
mm, skyddslock för det inlopp som inte används, filter 
kasetter av nålad glasfiber 30 m2  och 24 m2, HEPA-
filter 66 m2 och 9 st manometrar. 
 

 

 

P-639 NX-8000 Filter utan fläkt för emulsions- och 
oljedimma. Inkl. Filterhus med ben av pulverlackerad 
stålplåt.Oljeavtappningsrör med 1”utvändig gänga, 
inlopp från vänster eller höger med invändig diameter 
400 mm inloppstos, utlopp invändig diameter 400 
mm,  skyddslock för det inlopp som inte används, 
filterkasetter av nålad glasfiber 42 m2  och 30 m2, 
HEPA-filter 88 m2 och 6 st manometrar. 

 

 

P-259 NX-1000 Filter med fläkt 3-fas 1,1 kW för 
emulsions- och oljedimma. Inkl.Filterhus med ben 
av pulverlackerad stålplåt, oljeavtappningsrör med 1” 
utvändig gänga, inlopp från vänster eller höger med 
invändig diameter 160 mm inloppsstos, skyddslock för 
det inlopp som inte används, inbyggd 3-fas 1,1 kW 
fläkt, filterkasett 8 m2 (8+8+8 m2) av nålad glasfiber, 
HEPA-filter 22 m2 och 2 st manometrar. 
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P-260 NX-2000 Filter med fläkt 3-fas 2,2 kW för 
emulsions- och oljedimma. Inkl. Filterhus med ben 
av pulverlackerad stålplåt, oljeavtappningsrör med 1” 
utvändig gänga, inlopp från vänster eller höger med 
invändig diameter 200 mm inloppsstos, skyddslock för 
det inlopp som inte används, inbyggd 3-fas 2,2 kW 
fläkt, 2 filterkasetter av nålad glasfiber 10 m2 (10+10 
m2), och 8 m2 (8+8+8 m2), HEPA-filter 22 m2 och  
3 st manometrar 

 

 

P-261 NX-4000 Filter med fläkt 3-fas 4 kW för emulsions- 
och oljedimma. Inkl. Filterhus med ben av 
pulverlackerad stålplåt, oljeavtappningsrör med 1” 
utvändig gänga, inlopp från vänster eller höger med 
invändig diameter 315 mm inloppsstos, skyddslock för 
det inlopp som inte används, inbyggd 3-fas 4 kW fläkt, 
2 filterkasetter av nålad glasfiber 21 m2 (21+21 m2), 
och 15 m2 (15+15+15 m2), HEPA-filter 44 m2 och  
3 st manometrar. 

 

 

P-636 NX-6000 Filter med fläkt 3-fas 3 x2,2 kW för 
emulsions- och oljedimma. Inkl. Filterhus med ben 
av pulverlackerad stålplåt, oljeavtappningsrör med 1” 
utvändig gänga, inlopp från vänster eller höger med 
invändig diameter 400 mm inloppsstos, skyddslock för 
det inlopp som inte används, inbyggd 3-fas 3 x2,2 kW 
fläktar, filterkasetter av nålad glasfiber 30 m2, och 24 
m2, HEPA-filter 66 m2 och 9 st manometrar. 

 

 

P-640 NX-8000 Filter med fläkt 3-fas 2 x4 kW för 
emulsions- och oljedimma. 
 Inkl. Filterhus med ben av pulverlackerad stålplåt, 
oljeavtappningsrör med 1” utvändig gänga, inlopp från 
vänster eller höger med invändig diameter 400 mm 
inloppsstos, skyddslock för det inlopp som inte 
används, inbyggd 3-fas 2 x4 kW fläktar, filterkasetter 
av nålad glasfiber 42 m2, och 30 m2, HEPA-filter 88 
m2 och 6 st manometrar. 
 

 

 

P-322 Förlängningsben 0,5 m (4 st) för NX-
1000/2000/4000/6000/8000. 
 

 

 

P-318 Utbytes filterkassett (10 m2 EU-5.) Första nedifrån 
räknat till NX-2000/6000. Till NX-6000 behövs 3 st. 
 

 

 

P-319 Utbytes filterkassett (8 m2 EU-5/9). Andra nedifrån 
räknat på NX-2000/6000. Till NX-6000 behövs 3 st. 
Denna kassett används som enda kassett till NX-
1000.  
 

 

 

P-320 Utbytes filterkassett (21 m2 EU-5) Första nedifrån 
räknat till NX-4000/8000. Till NX-8000 behövs 2 st. 
 

 

 

P-321 Utbytes filterkassett (15 m2 EU-5/9) Andra nedifrån 
räknat till NX-4000/8000. Till NX-8000 behövs 2 st. 
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P-264 Utbytes HEPA filter 22m2 (99,99%) för  
NX-1000/2000/6000. Till NX-6000 behövs 3 st. 
 

 

 

P-266 Utbytes HEPA filter 44m2 (99,99%) NX-4000/8000. 
Till NX-8000 behövs 2 st. 
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 6. Avgasutsug, Avgasrullar, 
Avgasmunstycken och Avgaskranarmar 
6.1 Avgasslangväggfästen för 1 eller 2 
slangar Ø75/100/125/150 mm.   

P-197 Avgasslangväggfäste för Ø75mm slang.  

Slang ej inkluderad. Inkl. väggfäste med inloppsstos 
160mm och 75mm stos för avgasslang. Fläkt kan 
monteras direkt på väggfästet. 
 

 

 

P-198 Avgasslangväggfäste för 2st Ø75mm slangar.  
Slang ej inkluderad. Inkl. väggfäste med inloppsstos 
160mm och 2st 75mm stoser för avgasslang. Fläkt 
kan monteras direkt på väggfästet. 
 

 

 

P-199 Avgasslangväggfäste för Ø100mm slang.  
Slang ej inkluderad. Inkl. väggfäste med inloppsstos 
160mm och 100mm stos för avgasslang. Fläkt kan 
monteras direkt på väggfästet. 
 

  

P-207 Avgasslangväggfäste för 2st Ø100mm slangar.  
Slang ej inkluderad. Inkl. väggfäste med inloppsstos 
160mm och 2st 100mm stoser för avgasslang. Fläkt 
kan monteras direkt på väggfästet. 
 

 

 

P-208 Avgasslangväggfäste för Ø125mm slang.  
Slang ej inkluderad. Inkl. väggfäste med inloppsstos 
160mm och 125mm stos för avgasslang. Fläkt kan 
monteras direkt på väggfästet. 
 

 

 

P-209 Avgasslangväggfäste för 2st Ø125mm slangar.   
Slang ej inkluderad. Inkl. väggfäste med inloppsstos 
160mm och 2st 125mm stoser för avgasslang. Fläkt 
kan monteras direkt på väggfästet. 
 

 

 

P-212 Avgasslangväggfäste för en eller två Ø150mm 
slangar. Slang ej inkluderad. Inkl. väggfäste med 
inloppsstos 160mm och 2st 150mm stoser för 
avgasslang. Fläkt kan monteras direkt på väggfästet. 
Avtagbart lock för ena 150mm stosen ingår. 
 

 

 

P-230 Avgasslanghållare. Monteras direkt på vägg eller på 
avgasslangväggfäste för max Ø150mm avgasslang. 
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6.2 Avgasrullar bredd 475/650/1000/1250 mm   
  

P-569 Avgasslangrulle med 475 mm bred trumma.  
Slang ej inkluderad. Mekanisk upprullnings-
mekanism och spärranordning. För Ø75-150mm slang 

 

 
P-254 Avgasslangrulle med 650 mm bred trumma.  

Slang ej inkluderad. Mekanisk upprullnings-
mekanism och spärranordning. För Ø75-150mm slang 

  

P-441 Avgasslangrulle med 1000 mm bred trumma.  
Slang ej inkluderad. Mekanisk upprullnings-
mekanism och spärranordning. För Ø75-150mm slang 

 

 

P-442 Avgasslangrulle med 1250 mm bred trumma.  
Slang ej inkluderad. Mekanisk upprullnings-
mekanism och spärranordning. För Ø75-150mm slang 

 

 

 

 

6.3 Avgasslang EPDM gummi 100/125/150mm 
7,5/10m. Slangstopp för avgasrullar.  

P-046 Avgasslang EPDM gummi Ø100mm / 7,5m + 2st. 
slangklämmor 

 
 

P-047 Avgasslang EPDM gummi Ø100mm/10m + 2st. 
slangklämmor 

 
 

P-048 Avgasslang EPDM gummi Ø125mm/7,5m + 2st. 
slangklämmor 

 
 

P-049 Avgasslang EPDM gummi Ø125mm/10m + 2st. 
slangklämmor 

 
 

P-445 Avgasslang EPDM gummi Ø150mm/7,5m + 2st. 
slangklämmor 

 
 

P-446 Avgasslang EPDM gummi Ø150mm/10m + 2st. 
slangklämmor 

 
 

P-490 Slangstopp för avgasrulle Ø100mm 
 

 
 

P-491 Slangstopp för avgasrulle Ø125mm 
 

 
 

P-492 Slangstopp för avgasrulle Ø150mm 
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6.4 Avgasmunstycken 
  

P-216 Avgasmunstycke-stål Ø100mm/150mm/testuttag. 
Inklusive munstycke av stål med ø100 mm anslutning 
för avgasslang och ø150 mm öppning med 
fjäderbelastat gummilock för avgasrör. Testuttag 20x40 
mm med fjäderbelastat gummilock. 
 

 

 

P-217 Avgasmunstycke-stål Ø125mm/150mm/testuttag. 
Inklusive munstycke av stål med ø125 mm anslutning 
för avgasslang och ø150 mm öppning med 
fjäderbelastat gummilock för avgasrör. Testuttag 20x40 
mm med fjäderbelastat gummilock. 
 

 

P-218 Avgasmunstycke-stål Ø150mm/150mm/testuttag. 
Inklusive munstycke av stål med ø150 mm anslutning 
för avgasslang och ø150 mm öppning med 
fjäderbelastat gummilock för avgasrör. Testuttag 20x40 
mm med fjäderbelastat gummilock. 
 

 

P-220 Avgasmunstycke-EPDM gummi Ø100mm/150/testuttag. 

Inklusive EPDM gummi beklätt munstycke med ø100 
mm anslutning för avgasslang och ø150 mm öppning 
med fjäderbelastat gummilock för avgasrör. Testuttag 
20x40 mm med fjäderbelastat gummilock. 
 

 

 

P-221 Avgasmunstycke-EPDM gummi Ø125mm/150/CO2 test. 

Inklusive EPDM gummi beklätt munstycke med ø125 
mm anslutning för avgasslang och ø150 mm öppning 
med fjäderbelastat gummilock för avgasrör. Testuttag 
20x40 mm med fjäderbelastat gummilock. 
 

 

 

P-222 Avgasmunstycke-EPDM gummi Ø150mm/150/CO2 test. 

Inklusive EPDM gummi beklätt munstycke med ø150 
mm anslutning för avgasslang och ø150 mm öppning 
med fjäderbelastat gummilock för avgasrör. Testuttag 
20x40 mm med fjäderbelastat gummilock. 
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6.5 Fläktar för Avgasslangväggfäste och 
Avgasrullar  

P-033 Fläkthållare för montage av fläkt på slangrulle. 
Inklusive fläkthållare av stålplåt för montage på 
utloppssidan av slangrullen, 4 st M8/16mm bultar med 
mutter samt 8 st M8/16mm bultar för montage av 
fläkten på fläkthållaren. 

 

 

P-011  P-Max fläkt  0,37kw/3-fas/1300m3 friblåsande/230V/ 
380-420V/50Hz/440V/60Hz. För montage direkt på 
Flexi utsugsarmar och Fläkthållare för utsugskranar 
eller för montage direkt på Avgasslangväggfäste eller 
på Avgasrulle med fläktfäste P-033. 
 

 

 

P-012 P-Max fläkt  0,75kw/3-fas/2100m3 friblåsande/230V/ 
380-420V/50Hz/440V/60Hz.  För montage direkt på 
Flexi utsugsarmar eller Fläkthållare för utsugskranar 
eller för montage direkt på Avgasslangväggfäste eller 
på Avgasrulle med fläktfäste P-033. 
 

 

 

P-013 P-Max fläkt TURBO 0,75kw/3-fas/2100m3/230V/ 
380-420V/50Hz/440V/60Hz. Får inte användas 
friblåsande 
För montage direkt på Flexi utsugsarmar eller fläkt- 
hållare för utsugskranar eller för montage direkt på 
Avgasslangväggfäste eller på Avgasrulle med 
fläktfäste P-033 eller direkt på Wall-Flex. 
 

 

 
 

P-032 P-Max fläkt TURBO 1,1kw/3-fas/2100m3 
friblåsande! /230V/380-420V/50Hz/440V/60Hz. För 
montage direkt på Flexi utsugsarmar eller Fläkthållare 
för utsugskranar eller för montage direkt på 
Avgasslangväggfäste eller på Avgasrulle med 
fläktfäste P-033. 
 

 

 

P-122 V-Max fläkt utan stativ och utan inloppsstos 
(stort fläkthus) 1,1kw/3-fas/3000m3/friblåsande!/ 
230V/380-420V/50Hz/440V/60Hz. För montage direkt 
på Flexi utsugsarmar eller Fläkthållare för 
utsugskranar eller för montage direkt på 
Avgasslangväggfäste eller på Avgasrulle med 
fläktfäste P-033. 
 

 

 

P-015 P-Max fläkt TURBO 0,75kw/1-fas/2100m3/220volt/ 
50Hz. Får inte användas friblåsande! För montage  
direkt på Flexi utsugsarmar eller Fläkthållare för 
utsugskranar eller för montage direkt på 
Avgasslangväggfäste eller på Avgasrulle med 
fläktfäste P-033 eller direkt på Wall-Flex. 
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6.6 Bärarmar 2-8m längd för 
Avgasslangväggfäste och Avgasrullar.  

P-157 H-Flex kranarm (verktygsarm) 2m/80kg. Ej lyft. 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad stålarm 2m 
(1,3+0,7m) och fäste för Avgasrulle/ 
Avgasslangväggfäste/Flexi utsugsarmar. Förberedd 
för Löpskena (c-profil 30/30/10/2. P-027). 
 

 

 

P-158 H-Flex kranarm (verktygsarm) 3m/80kg. Ej lyft. 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad stålarm 3m 
(2,3+0,7m) och fäste för Avgasrulle/ 
Avgasslangväggfäste/Flexi utsugsarmar. Förberedd 
för Löpskena (c-profil 30/30/10/2. P-028). 
 

 

 

P-159 H-Flex kranarm (verktygsarm) 3,7m/80kg. Ej lyft. 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad stålarm 
3,7m (3+0,7m) och fäste för Avgasrulle/ 
Avgasslangväggfäste/Flexi utsugsarmar. Förberedd 
för Löpskena (c-profil 30/30/10/2. P-029). 
 

 

 

P-156 Herkules kranarm 0,5m/200kg. Ej lyft.  
För förlängning av utsugsarmar och utsugskranar. 
Kan bära 2 st. 9 m utsugskranar eller 2 st 3,7 m H-
Flex kranarmar med avgasrullar. Inkl. väggfäste med 
skivbroms, kullagrad fackverksarm av stål (0,5m) 
med tresidig fästplatta för utsug- och kranarmar i 
yttre änden. Löpskena på undersidan (c-profil 
30/30/10/2). 
 

 

 

P-193 Herkules kranarm 1m/200kg. Ej lyft.  
För förlängning av utsugsarmar och utsugskranar. 
Kan bära 2 st. 9 m utsugskranar eller 2 st 3,7 m H-
Flex kranarmar med avgasrullar. Inkl. väggfäste med 
skivbroms, kullagrad fackverksarm av stål (1m) med 
tresidig fästplatta för utsug- och kranarmar i yttre 
änden. Löpskena på undersidan (c-profil 30/30/10/2). 
 

 

 
 
 
 

P-194 Herkules kranarm 2m/200kg. Ej lyft.  
För förlängning av utsugsarmar och utsugskranar. 
Kan bära 2 st. 9 m utsugskranar eller 2 st 3,7 m H-
Flex kranarmar med avgasrullar. Inkl. väggfäste med 
skivbroms, kullagrad fackverksarm av stål (2m) med 
tresidig fästplatta för utsug- och kranarmar i yttre 
änden. Löpskena på undersidan (c-profil 30/30/10/2). 
 

 

P-195 Herkules kranarm 3m/200kg. Ej lyft.  
För förlängning av utsugsarmar och utsugskranar. 
Kan bära 2 st. 9 m utsugskranar eller 2 st 3,7 m H-
Flex kranarmar med avgasrullar. Inkl. väggfäste med 
skivbroms, kullagrad fackverksarm av stål (3m) med 
tresidig fästplatta för utsug- och kranarmar i yttre 
änden. Löpskena på undersidan (c-profil 30/30/10/2). 
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P-190 Herkules kranarm 4m/200kg. Ej lyft.  
För förlängning av utsugsarmar och utsugskranar. 
Kan bära 2 st. 9 m utsugskranar eller 2 st 3,7 m H-
Flex kranarmar med avgasrullar. Inkl. väggfäste med 
skivbroms, kullagrad fackverksarm av stål (4m) med 
tresidig fästplatta för utsug- och kranarmar i yttre 
änden. Löpskena på undersidan (c-profil 30/30/10/2). 
 

  

 
 

 

P-027 Löpskena för 1,3m horisontal-arm (innersta 
horisontalarmen på utsugskranar och verktygsarmar). 
C-profil 30/30/10/2mm. L. 830mm med 3 st M10x90mm 
bultar och 3 st muttrar. 

 

 

P-028 Löpskena för 2,3m horisontal-arm (innersta 
horisontalarmen på utsugskranar och verktygsarmar). 
C-profil 30/30/10/2mm. L.1870mm med 6 st 
M10x90mm bultar och 6 st muttrar. 

 

P-029 Löpskena för 3m horisontal-arm (innersta 
horisontalarmen på utsugskranar och verktygsarmar). 
C-profil 30/30/10/2mm. L.2570mm med 8 st 
M10x90mm bultar och 8 st muttrar. 

 

P-023 Löpvagn kullagrad för löpskena (c-profil 
30/30/10/2mm) och Herkules. Max 60 kg. Ej lyft. 
Inklusive vagn med 4 kullagerhjul samt karbinkrok. 

 

 

P-024 Kabelvagn med plasthjul för löpskena (c-profil 
30/30/10/2) och Herkules. Max 10 kg. Ej lyft. 
Inklusive vagn, 2 st plasthjul, S-krok och 
upphängningsband för kabel.   

 

 

 

  



   J. PLYMOTH AB 
TILLBAKA TILL INDEX 

 

  Östra Varvsgatan 4 
   211 75 Malmö 

Tel: 040 - 700 15      Fax: 040 - 30 26 92      E-mail: info@plymoth.com   
    

Produktkatalog. 2019-11-28   
    

   Art. Nr.                                                                                                     

-88- 

6.7 Slangsatser för kranarmar H-Flex, HH-
Flex och Herkules  

P-472 Slangsats Ø125mm/2,3m för Herkules 0,5 eller 1 m 
kranarmar. Inkl. 2,3 m Ø125 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 3 slangband och skarvnipppel Ø125 
mm. 

 

 

P-449 Slangsats Ø160mm/2,3m för Herkules 0,5 eller 1 m 
kranarmar. Inkl. 2,3 m Ø160 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 3 slangband och skarvnipppel Ø160 
mm. 

 

 

P-473 Slangsats Ø200mm/2,3m för Herkules 0,5 eller 1 m 
kranarmar. Inkl. 2,3 m Ø200 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 3 slangband och skarvnipppel Ø200 
mm. 

 

 

P-474 Slangsats Ø125mm/3,3m för H-Flex 2 m kranarm 
eller HH-Flex 2-2,3 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 2 m kranarm. Inkl. 3,3 m Ø125 mm slang, 2 
st slangklämmor, 4 slangband och skarvnippel Ø125 mm. 

 

 

P-448 Slangsats Ø160mm/3,3m för H-Flex 2 m kranarm 
eller HH-Flex 2-2,3 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 2 m kranarm. Inkl. 3,3 m Ø160 mm slang, 2 
st slangklämmor, 4 slangband och skarvnippel Ø160 mm. 

 

 

P-475 Slangsats Ø200mm/3,3m för H-Flex 2 m kranarm 
eller HH-Flex 2-2,3 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 2 m kranarm. Inkl. 3,3 m Ø200 mm slang, 2 
st slangklämmor, 4 slangband och skarvnippel Ø200 mm. 

  

P-476 Slangsats Ø125mm/4m för H-Flex 3 m kranarm 
eller HH-Flex 3-3,5 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 3 m kranarm. Inkl. 4 m Ø125 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 5 slangband och skarvnippel Ø125 mm. 

 

 

P-447 Slangsats Ø160mm/4m för H-Flex 3 m kranarm 
eller HH-Flex 3-3,5 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 3 m kranarm. Inkl. 4 m Ø160 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 5 slangband och skarvnippel Ø160 mm. 

 

 

P-477 Slangsats Ø200mm/4m för H-Flex 3 m kranarm 
eller HH-Flex 3-3,5 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 3 m kranarm. Inkl. 4 m Ø200 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 5 slangband och skarvnippel Ø200 mm. 

 

 

P-478 Slangsats Ø125mm/5m för H-Flex 3,7 m kranarm 
eller HH-Flex 4-4,5 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 4 m kranarm. Inkl. 5 m Ø125 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 6 slangband och skarvnippel Ø125 mm. 

 

 

P-191 Slangsats Ø160mm/5m för H-Flex 3,7 m kranarm 
eller HH-Flex 4-4,5 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 4 m kranarm. Inkl. 5 m Ø160 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 6 slangband och skarvnippel Ø160 mm. 

 

 

P-479 Slangsats Ø200mm/5m för H-Flex 3,7 m kranarm 
eller HH-Flex 4-4,5 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 4 m kranarm. Inkl. 5 m Ø200 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 6 slangband och skarvnippel Ø200 mm. 
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P-480 Slangsats Ø125mm/6m för HH-Flex 5-5,6 m 
kranarm. Inkl. 6 m Ø125 mm slang, 2 st slangklämmor, 
6 slangband och skarvnippel Ø125 mm. 

 

 

P-450 Slangsats Ø160mm/6m för HH-Flex 5-5,6 m 
kranarm. Inkl. 6 m Ø160 mm slang, 2 st slangklämmor, 
6 slangband och skarvnippel Ø160 mm. 

 

 

P-481 Slangsats Ø200mm/6m för HH-Flex 5-5,6 m 
kranarm. Inkl. 6 m Ø200 mm slang, 2 st slangklämmor, 
6 slangband och skarvnippel Ø200 mm. 
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6.8 Kompletta avgasutsug  

P-210 Anna-Conda avgasutsug med 7,5m/100mm EPDM 
slang, EPDM munstycke 100/150 mm med testuttag 
samt väggfäste med slanghållare. 

  

P-211 Anna-Conda/2 avgasutsug med 2 st 7,5m/100mm 
EPDM slang, 2 EPDM munstycken 100/150 mm med 
testuttag samt väggfäste med 2 st slanghållare. 

 

 

P-213 Anna-Conda avgasutsug med 7,5m/125mm EPDM 
slang, EPDM munstycke 125/150 mm med testuttag 
samt väggfäste med slanghållare.För lastbilar. 

  

P-214 Anna-Conda/2 avgasutsug med 2 st 7,5m/125mm 
EPDM slang, 2 EPDM munstycken 125/150 mm med 
testuttag samt väggfäste med 2 st slanghållare. För 
lastbilar. 

 

 

P-196 Anna-Conda/F avgasutsug med 0,37 kW fläkt och  
1 st 7,5m/100mm EPDM slang och EPDM munstycke 
100/150 mm med testuttag. Inkl. väggfäste, slang, 
munstycke och slanghållare samt P-Max fläkt 0,37 
kW/1300m3/~3/230V/380-420V/50Hz/440V/60Hz.  
(P-210+P-011). 

  

P-200 Anna-Conda/2/F avgasutsug med 0,75 kW fläkt och  
2 st 7,5m/100mm EPDM slang och EPDM 
munstycken 100/150 mm med testuttag. Inkl. 
väggfäste, 2 slangar, 2 munstycken och 2 
slanghållare samt P-Max TURBO fläkt 0,75 kW/ 
2100m3/ ~3/ 230V/ 380-420V/ 50Hz/ 440V/ 60Hz. (P-
211+P-012). 

 

 

P-202 Anna-Conda/F avgasutsug med 0,75 kW fläkt och  
1 st 7,5m/125mm EPDM slang och EPDM munstycke 
125/150 mm med testuttag. Inkl. väggfäste, slang, 
munstycke och slanghållare samt P-Max TURBO fläkt 
0,75 kW/ 2100m3/ ~3/ 230V/ 380-420V/ 50Hz/ 440V/ 
60Hz. För Lastbilar. (P-213+P-013). 

  

P-204 Anna-Conda/2/F avgasutsug med 1,1 kW fläkt och  
2 st 7,5m/125mm EPDM slang och EPDM 
munstycken 125/150 mm med testuttag. Inkl. 
väggfäste, 2 slangar, 2 munstycken och 2 
slanghållare samt P-Max TURBO fläkt 1,1 kW/ 
2100m3/ ~3/ 230V/ 380-420V/ 50Hz/ 440V/ 60Hz. För 
lastbilar. (P-214+P-032). 

 

 

P-251 Avgasrulle 650 mm 7,5m/100 mm EPDM gummi 
slang och EPDM gummi munstycke. 
Inkl. avgasslangrulle 650 mm med mekanisk 
upprullningsmekanism och spärranordning, EPDM 
slang 7,5m/100mm och EPDM munstycke 150 mm 
med testuttag. 

  

P-252 Avgasrulle 650 mm 7,5m/125 mm EPDM gummi 
slang och EPDM gummi munstycke. 
Inkl. avgasslangrulle 650 mm med mekanisk 
upprullningsmekanism och spärranordning, EPDM 
slang 7,5m/125mm och EPDM munstycke 150 mm 
med testuttag. För lastbil. 
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P-246 Avgasrulle 650 mm 7,5m/100 mm EPDM gummi 
slang, EPDM gummi munstycke och 0,75kW 
TURBO fläkt. 
Inkl. avgasslangrulle 650 mm med mekanisk, 
upprullningsmekanism och spärranordning, EPDM 
slang 7,5ml/100mm EPDM munstycke 150 mm med 
testuttag samt 0,75kW TURBO fläkt ~3/230V/380-
420V/50Hz/440V/60Hz med fläkthållare (P-251+P-
013+P-033). 

  

P-247 Avgasrulle 650 mm 7,5m/125 mm EPDM gummi 
slang, EPDM gummi munstycke och 0,75kW 
TURBO fläkt. 
Inkl. avgasslangrulle 650 mm med mekanisk 
upprullningsmekanism och spärranordning, EPDM slang 
7,5m/125mm och EPDM munstycke 150 mm med 
testuttag samt 0,75kW TURBO fläkt 
~3/230V/400V/50Hz/440V/ 60Hz med fläkthållare (P-
252+P-013+P-033). För lastbilar 
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7. ”Enkelledade” horisontella bärarmar 0,5-
4m. ”Dubbelledade” horisontella bärarmar 
1,8-7,7m. Ej lyft! 
 

7.1 Enkelledade horisontella bärarmar 
(kranarmar/verktygsarmar).  
H-max (1,3-3m) H-Flex (2-3,7m) och Herkules 
(0,5-4m). Ej lyft.  

P-153 H-Max kranarm (verktygsarm) 1,3m/100kg. Ej lyft. 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad stålarm 
1,3m samt upphängningsbygel med svivel. Förberedd 
för Löpskena (c-profil 30/30/10/2). 
 

 

 

P-154 H-Max kranarm (verktygsarm) 2,3m/100kg. Ej lyft. 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad stålarm 
2,3m samt upphängningsbygel med svivel. Förberedd 
för Löpskena (c-profil 30/30/10/2). 
 

 

 

P-155 H-Max kranarm (verktygsarm) 3m/100kg. Ej lyft. 
Inkl. väggf’äste med skivbroms, kullagrad stålarm 
3m samt upphängningsbygel med svivel. Förberedd 
för Löpskena (c-profil 30/30/10/2).  

 

 

P-157 H-Flex kranarm (verktygsarm) 2m/80kg. Ej lyft. 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad stålarm 2m 
(1,3+0,7m) och fäste för Avgasrulle/ 
Avgasslangväggfäste/Flexi utsugsarmar. Förberedd 
för Löpskena (c-profil 30/30/10/2. P-027). 

 

 

P-158 H-Flex kranarm (verktygsarm) 3m/80kg. Ej lyft. 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad stålarm 3m 
(2,3+0,7m) och fäste för Avgasrulle/ 
Avgasslangväggfäste/Flexi utsugsarmar. Förberedd 
för Löpskena (c-profil 30/30/10/2. P-028). 
 

 

 

P-159 H-Flex kranarm (verktygsarm) 3,7m/80kg. Ej lyft. 
Inkl. väggfäste med skivbroms, kullagrad stålarm 
3,7m (3+0,7m) och fäste för Avgasrulle/ 
Avgasslangväggfäste/Flexi utsugsarmar. Förberedd 
för Löpskena (c-profil 30/30/10/2. P-029). 

 

 

P-156 Herkules kranarm 0,5m/200kg. Ej lyft.  
För förlängning av utsugsarmar och utsugskranar. 
Kan bära 2 st. 9 m utsugskranar eller 2 st 3,7 m H-
Flex kranarmar med avgasrullar. Inkl. väggfäste med 
skivbroms, kullagrad fackverksarm av stål (0,5m) 
med tresidig fästplatta för utsug- och kranarmar i 
yttre änden. Löpskena på undersidan (c-profil 
30/30/10/2). 
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P-193 Herkules kranarm 1m/200kg. Ej lyft.  
För förlängning av utsugsarmar och utsugskranar. 
Kan bära 2 st. 9 m utsugskranar eller 2 st 3,7 m H-
Flex kranarmar med avgasrullar. Inkl. väggfäste med 
skivbroms, kullagrad fackverksarm av stål (1m) med 
tresidig fästplatta för utsug- och kranarmar i yttre 
änden. Löpskena på undersidan (c-profil 30/30/10/2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P-194 Herkules kranarm 2m/200kg. Ej lyft.  
För förlängning av utsugsarmar och utsugskranar. 
Kan bära 2 st. 9 m utsugskranar eller 2 st 3,7 m H-
Flex kranarmar med avgasrullar. Inkl. väggfäste med 
skivbroms, kullagrad fackverksarm av stål (2m) med 
tresidig fästplatta för utsug- och kranarmar i yttre 
änden. Löpskena på undersidan (c-profil 30/30/10/2). 

 

P-195 Herkules kranarm 3m/200kg. Ej lyft.  
För förlängning av utsugsarmar och utsugskranar. 
Kan bära 2 st. 9 m utsugskranar eller 2 st 3,7 m H-
Flex kranarmar med avgasrullar. Inkl. väggfäste med 
skivbroms, kullagrad fackverksarm av stål (3m) med 
tresidig fästplatta för utsug- och kranarmar i yttre 
änden. Löpskena på undersidan (c-profil 30/30/10/2). 

 

P-190 Herkules kranarm 4m/200kg. Ej lyft.  
För förlängning av utsugsarmar och utsugskranar. 
Kan bära 2 st. 9 m utsugskranar eller 2 st 3,7 m H-
Flex kranarmar med avgasrullar. Inkl. väggfäste med 
skivbroms, kullagrad fackverksarm av stål (4m) med 
tresidig fästplatta för utsug- och kranarmar i yttre 
änden. Löpskena på undersidan (c-profil 30/30/10/2). 
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7.2 Dubbelledade bärarmar 
(kranarmar/verktygsarmar). HH-Flex (1,9-5,6m), 
Herko-Max (1,8-7m) och Herko-Flex (2,5-7,7m). 
Ej lyft.  

P-451 HH-Flex 1,9m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (1,3+0,6m). Max. 40 kg. Ej Lyft. Inklusive 
väggfäste med skivbroms, 2 horisontella kullagrade 
bärarmar av stål med skivbroms. Upphängningsögla 
för max 40 kg längst ut i yttre horisontalarmen. 
Förberedd för c-profil (30/30/10/2mm) i innerarmen. 

 

 

P-452 HH-Flex 2,3m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (1,3+1m). Max 25 kg. Ej Lyft. Inklusive 
väggfäste med skivbroms, 2 horisontella kullagrade 
bärarmar av stål med skivbroms. Upphängningsögla 
för max 25 kg längst ut i yttre horisontalarmen. 
Förberedd för c-profil (30/30/10/2mm) i innerarmen. 

 

 

P-453 HH-Flex 2,9m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (2,3+0,6m. Max 40 kg. Ej Lyft. Inklusive 
väggfäste med skivbroms, 2 horisontella kullagrade 
bärarmar av stål med skivbroms. Upphängningsögla 
för max 40 kg längst ut i yttre horisontalarmen. 
Förberedd för c-profil (30/30/10/2mm) i innerarmen. 

 

 

P-454 HH-Flex 3,3m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (2,3+1m). Max 25 kg. Ej Lyft. Inklusive 
väggfäste med skivbroms, 2 horisontella kullagrade 
bärarmar av stål med skivbroms. Upphängningsögla 
för max 25 kg längst ut i yttre horisontalarmen. 
Förberedd för c-profil (30/30/10/2mm) i innerarmen. 

 

P-455 HH-Flex 3,6m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (3+0,6m). Max 30 kg. Ej Lyft. Inklusive 
väggfäste med skivbroms, 2 horisontella kullagrade 
bärarmar av stål med skivbroms. Upphängningsögla 
för max 30 kg längst ut i yttre horisontalarmen. 
Förberedd för c-profil (30/30/10/2mm) i innerarmen. 

 

 

P-456 HH-Flex 4m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (2,3+1,6m). Max 20 kg. Ej Lyft. Inklusive 
väggfäste med skivbroms, 2 horisontella kullagrade 
bärarmar av stål med skivbroms. Upphängningsögla 
för max 20 kg längst ut i yttre horisontalarmen. 
Förberedd för c-profil (30/30/10/2mm) i innerarmen. 

 

 

P-457 HH-Flex 4m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (3+1m). Max 25 kg. Ej Lyft. Inklusive 
väggfäste med skivbroms, 2 horisontella kullagrade 
bärarmar av stål med skivbroms. Upphängningsögla 
för max 25 kg längst ut i yttre horisontalarmen. 
Förberedd för c-profil (30/30/10/2mm) i innerarmen. 
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P-458 HH-Flex 4,6m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (3+1,6m). Max 20 kg. Ej Lyft. Inklusive 
väggfäste med skivbroms, 2 horisontella kullagrade 
bärarmar av stål med skivbroms. Upphängningsögla 
för max 20 kg längst ut i yttre horisontalarmen. 
Förberedd för c-profil (30/30/10/2) i innerarmen. 

  

P-460 HH-Flex 5,6m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (3+2,6m). Max 15 kg. Ej Lyft. Inklusive 
väggfäste med skivbroms, 2 horisontella kullagrade 
bärarmar av stål med skivbroms. Upphängningsögla 
för max 15 kg längst ut i yttre horisontalarmen. 
Förberedd för c-profil (30/30/10/2mm) i innerarmen. 

 

 

P-494 Herko-Max 1,8m dubbel-ledad kullagrad 
horisontell bärarm (0,5+1,3m). Max.100 kg. Ej Lyft. 
Inklusive 2 horisontella kullagrade bärarmar med 
väggfästen och skrivbromsar (Herkules 0,5m + H-Max 
1,3m = P-156 + P-153). Upphängning av max 100 kg 
längst ut i yttre horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är 
utrustad med c-profil 30/30/10/2mm. H-Max är 
förberedd för c-profil 30/30/10/2mm (P-027). 

  
 
 

P-495 Herko-Max 2,8m dubbel-ledad kullagrad 
horisontell bärarm (0,5+2,3m). Max.100 kg. Ej Lyft. 
Inklusive 2 horisontella kullagrade bärarmar med 
väggfästen och skrivbromsar (Herkules 0,5m + H-Max 
2,3m = P-156 + P-154). Upphängning av max 100 kg 
längst ut i yttre horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är 
utrustad med c-profil 30/30/10/2mm. H-Max är 
förberedd för c-profil 30/30/10/2mm (P-028). 

 

 

P-496 Herko-Max 3,5m dubbel-ledad kullagrad 
horisontell bärarm (0,5+3m). Max.100 kg. Ej Lyft. 
Inklusive 2 horisontella kullagrade bärarmar med 
väggfästen och skrivbromsar (Herkules 0,5m + H-Max 
3m = P-156 + P-155). Upphängning av max 100 kg 
längst ut i yttre horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är 
utrustad med c-profil 30/30/10/2mm. H-Max är 
förberedd för c-profil 30/30/10/2mm (P-029). 

 

 
P-497 Herko-Max 2,3m dubbel-ledad kullagrad 

horisontell bärarm (1+1,3m). Max.100 kg. Ej Lyft. 
Inklusive 2 horisontella kullagrade bärarmar med 
väggfästen och skrivbromsar (Herkules 1m + H-Max 
1,3m = P-193 + P-153). Upphängning av max 100 kg 
längst ut i yttre horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är 
utrustad med c-profil 30/30/10/2mm. H-Max är 
förberedd för c-profil 30/30/10/2mm (P-027). 

 

 

P-498 Herko-Max 3,3m dubbel-ledad kullagrad 
horisontell bärarm (1+2,3m). Max.100 kg. Ej Lyft. 
Inklusive 2 horisontella kullagrade bärarmar med 
väggfästen och skrivbromsar (Herkules 1m + H-Max 
2,3m = P-193 + P-154). Upphängning av max 100 kg 
längst ut i yttre horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är 
utrustad med c-profil 30/30/10/2mm. H-Max är 
förberedd för c-profil 30/30/10/2mm (P-029). 
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P-499 Herko-Max 4m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (1+3m). Max.100 kg. Ej Lyft. Inklusive 2 
horisontella kullagrade bärarmar med väggfästen och 
skrivbromsar (Herkules 1m + H-Max 3m = P-193 + P-
155). Upphängning av max 100 kg längst ut i yttre 
horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är utrustad med c-
profil 30/30/10/2mm. H-Max är förberedd för c-profil 
30/30/10/2mm (P-029). 
 

 

 

P-500 Herko-Max 3,3m dubbel-ledad kullagrad 
horisontell bärarm (2+1,3m). Max.100 kg. Ej Lyft. 
Inklusive 2 horisontella kullagrade bärarmar med 
väggfästen och skrivbromsar (Herkules 2m + H-Max 
1,3m = P-194 + P-153). Upphängning av max 100 kg 
längst ut i yttre horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är 
utrustad med c-profil 30/30/10/2mm. H-Max är 
förberedd för c-profil 30/30/10/2mm (P-027). 
 

 

 

P-501 Herko-Max 4,3m dubbel-ledad kullagrad 
horisontell bärarm (2+2,3m). Max.100 kg. Ej Lyft. 
Inklusive 2 horisontella kullagrade bärarmar med 
väggfästen och skrivbromsar (Herkules 2m + H-Max 
2,3m = P-194 + P-154). Upphängning av max 100 kg 
längst ut i yttre horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är 
utrustad med c-profil 30/30/10/2mm. H-Max är 
förberedd för c-profil 30/30/10/2mm (P-028). 
 

 

 

P-502 Herko-Max 5m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (2+3m). Max.100 kg. Ej Lyft. Inklusive 2 
horisontella kullagrade bärarmar med väggfästen och 
skrivbromsar (Herkules 2m + H-Max 3m = P-194 + P-
155). Upphängning av max 100 kg längst ut i yttre 
horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är utrustad med c-
profil 30/30/10/2mm. H-Max är förberedd för c-profil 
30/30/10/2mm (P-029). 
 

 

 
P-503 Herko-Max 4,3m dubbel-ledad kullagrad 

horisontell bärarm (3+1,3m). Max.100 kg. Ej Lyft. 
Inklusive 2 horisontella kullagrade bärarmar med 
väggfästen och skrivbromsar (Herkules 3m + H-Max 
1,3m = P-195 + P-153). Upphängning av max 100 kg 
längst ut i yttre horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är 
utrustad med c-profil 30/30/10/2mm. H-Max är 
förberedd för c-profil 30/30/10/2mm (P-027). 
 

 

 

P-504 Herko-Max 5,3m dubbel-ledad kullagrad 
horisontell bärarm (3+2,3m). Max.100 kg. Ej Lyft. 
Inklusive 2 horisontella kullagrade bärarmar med 
väggfästen och skrivbromsar (Herkules 3m + H-Max 
2,3m = P-195 + P-154). Upphängning av max 100 kg 
längst ut i yttre horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är 
utrustad med c-profil 30/30/10/2mm. H-Max är 
förberedd för c-profil 30/30/10/2mm (P-028). 
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P-505 Herko-Max 6m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (3+3m). Max.100 kg. Ej Lyft. Inklusive 2 
horisontella kullagrade bärarmar med väggfästen och 
skrivbromsar (Herkules 3m + H-Max 3m = P-195 + P-
155). Upphängning av max 100 kg längst ut i yttre 
horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är utrustad med c-
profil 30/30/10/2mm. H-Max är förberedd för c-profil 
30/30/10/2mm (P-029). 

 

 

P-506 Herko-Max 5,3m dubbel-ledad kullagrad 
horisontell bärarm (4+1,3m). Max.100 kg. Ej Lyft. 
Inklusive 2 horisontella kullagrade bärarmar med 
väggfästen och skrivbromsar (Herkules 4m + H-Max 
1,3m = P-190 + P-153). Upphängning av max 100 kg 
längst ut i yttre horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är 
utrustad med c-profil 30/30/10/2mm. H-Max är 
förberedd för c-profil 30/30/10/2mm (P-027). 

 

 
P-507 Herko-Max 6,3m dubbel-ledad kullagrad horisontell 

bärarm (4+2,3m). Max.100 kg. Ej Lyft. Inklusive 2 
horisontella kullagrade bärarmar med väggfästen och 
skrivbromsar (Herkules 4m + H-Max 2,3m = P-190 + P-
154). Upphängning av max 100 kg längst ut i yttre 
horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är utrustad med c-
profil 30/30/10/2mm. H-Max är förberedd för c-profil 
30/30/10/2mm (P-028). 

 

 

P-508 Herko-Max 7m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (4+3m). Max.100 kg. Ej Lyft. Inklusive 2 
horisontella kullagrade bärarmar med väggfästen och 
skrivbromsar (Herkules 4m + H-Max 3m = P-190 + P-
155). Upphängning av max 100 kg längst ut i yttre 
horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är utrustad med c-
profil 30/30/10/2mm. H-Max är förberedd för c-profil 
30/30/10/2mm (P-029). 

 

P-510 Herko-Flex 2,5m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (0,5+2m). Max. 80 kg. Ej Lyft. Inklusive 2 
horisontella kullagrade bärarmar med väggfästen och 
skrivbromsar (Herkules 0,5m + H-Flex 2m = P-156 + P-
157). Upphängning av max 80 kg längst ut i yttre 
horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är utrustad med c-
profil 30/30/10/2mm. H-Flexförberedd för c-profil 
30/30/10/2mm (P-027). 

 

 

P-511 Herko-Flex 3,5m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (0,5+3m). Max. 80 kg. Ej Lyft. Inklusive 2 
horisontella kullagrade bärarmar med väggfästen och 
skrivbromsar (Herkules 0,5m + H-Flex 3m = P-156 + P-
158). Upphängning av max 80 kg längst ut i yttre 
horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är utrustad med c-
profil 30/30/10/2mm. H-Flex är förberedd för c-profil 
30/30/10/2mm (P-028). 

 

P-512 Herko-Flex 4,2m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (0,5+3,7m). Max. 80 kg. Ej Lyft. Inklusive 2 
horisontella kullagrade bärarmar med väggfästen och 
skrivbromsar (Herkules 0,5m + H-Flex 3,7m = P-156 + 
P-159). Upphängning av max 80 kg längst ut i yttre 
horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är utrustad med c-
profil 30/30/10/2mm. H-Flex är förberedd för c-profil 
30/30/10/2mm (P-029). 
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P-513 Herko-Flex 3m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (1+2m). Max. 80 kg. Ej Lyft. Inklusive 2 
horisontella kullagrade bärarmar med väggfästen och 
skrivbromsar (Herkules 1m + H-Flex 1,3m = P-193 + P-
157). Upphängning av max 80 kg längst ut i yttre 
horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är utrustad med c-
profil 30/30/10/2mm. H-Flex är förberedd för c-profil 
30/30/10/2mm (P-027). 
 

 

 
P-514 Herko-Flex 4m dubbel-ledad kullagrad horisontell 

bärarm (1+3m). Max. 80 kg. Ej Lyft. Inklusive 2 
horisontella kullagrade bärarmar med väggfästen och 
skrivbromsar (Herkules 1m + H-Flex 3m = P-193 + P-
158). Upphängning av max 80kg längst ut i yttre 
horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är utrustad med c-
profil 30/30/10/2mm. H-Flex är förberedd för c-profil 
30/30/10/2mm (P-028). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-515 Herko-Flex 4,7m dubbel-ledad kullagrad 
horisontell bärarm (1+3,7m). Max. 80 kg. Ej Lyft. 
Inklusive 2 horisontella kullagrade bärarmar med 
väggfästen och skrivbromsar (Herkules 1m + H-Flex 
3,7m = P-193 + P-159). Upphängning av max 80 kg 
längst ut i yttre horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är 
utrustad med c-profil 30/30/10/2mm. H-Flex är 
förberedd för c-profil 30/30/10/2mm (P-029). 
 

 

P-516 Herko-Flex 4m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (2+2m). Max. 80 kg. Ej Lyft. Inklusive 2 
horisontella kullagrade bärarmar med väggfästen och 
skrivbromsar (Herkules 2m + H-Flex 2m = P-194 + P-
157). Upphängning av max 80 kg längst ut i yttre 
horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är utrustad med c-
profil 30/30/10/2mm. H-Flex är förberedd för c-profil 
30/30/10/2mm (P-027). 
 

 

P-517 Herko-Flex 5m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (2+3m). Max. 80 kg. Ej Lyft. Inklusive 2 
horisontella kullagrade bärarmar med väggfästen och 
skrivbromsar (Herkules 2m + H-Flex 3m = P-194 + P-
158). Upphängning av max 80 kg längst ut i yttre 
horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är utrustad med c-
profil 30/30/10/2mm. H-Flex är förberedd för c-profil 
30/30/10/2mm (P-028). 
 

 

P-518 Herko-Flex 5,7m dubbel-ledad kullagrad 
horisontell bärarm (2+3,7m). Max. 80 kg. Ej Lyft. 
Inklusive 2 horisontella kullagrade bärarmar med 
väggfästen och skrivbromsar (Herkules 2m + H-Flex 
3,7m = P-194 + P-159). Upphängning av max 80 kg 
längst ut i yttre horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är 
utrustad med c-profil 30/30/10/2mm. H-Flex är 
förberedd för c-profil 30/30/10/2mm (P-029). 
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P-519 Herko-Flex 5m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (3+2m). Max. 80 kg. Ej Lyft. nklusive 2 
horisontella kullagrade bärarmar med väggfästen och 
skrivbromsar (Herkules 3m + H-Flex 2m = P-195 + P-
157). Upphängning av max 80 kg längst ut i yttre 
horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är utrustad med c-
profil 30/30/10/2mm. H-Flex är förberedd för c-profil 
30/30/10/2mm (P-027). 

 

 

P-520 Herko-Flex 6m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (3+3m). Max. 80 kg. Ej Lyft. Inklusive 2 
horisontella kullagrade bärarmar med väggfästen och 
skrivbromsar (Herkules 3m + H-Flex 3m = P-195 + P-
158). Upphängning av max 80 kg längst ut i yttre 
horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är utrustad med c-
profil 30/30/10/2mm. H-Flex är förberedd för c-profil 
30/30/10/2mm (P-028). 

 

P-521 Herko-Flex 6,7m dubbel-ledad kullagrad 
horisontell bärarm (3+3,7m). Max. 80 kg. Ej Lyft. 
Inklusive 2 horisontella kullagrade bärarmar med 
väggfästen och skrivbromsar (Herkules 3m + H-Flex 
3,7m = P-195 + P-159). Upphängning av max 80 kg 
längst ut i yttre horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är 
utrustad med c-profil 30/30/10/2mm. H-Flex är 
förberedd för c-profil 30/30/10/2mm (P-029). 

 

 

P-522 Herko-Flex 6m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (4+2m). Max. 80 kg. Ej Lyft. Inklusive 2 
horisontella kullagrade bärarmar med väggfästen och 
skrivbromsar (Herkules 4m + H-Flex 2m = P-190 + P-
157). Upphängning av max 80 kg längst ut i yttre 
horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är utrustad med c-
profil 30/30/10/2mm. H-Flex är förberedd för c-profil 
30/30/10/2mm (P-027). 

 

P-523 Herko-Flex 7m dubbel-ledad kullagrad horisontell 
bärarm (4+3m). Max. 80 kg. Ej Lyft. Inklusive 2 
horisontella kullagrade bärarmar med väggfästen och 
skrivbromsar (Herkules 4m + H-Flex 3m = P-190 + P-
158). Upphängning av max 80 kg längst ut i yttre 
horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är utrustad med c-
profil 30/30/10/2mm. H-Flex är förberedd för c-profil 
30/30/10/2mm (P-028). 

 

P-524 Herko-Flex 7,7m dubbel-ledad kullagrad 
horisontell bärarm (4+3,7m). Max. 80 kg. Ej Lyft. 
Inklusive 2 horisontella kullagrade bärarmar med 
väggfästen och skrivbromsar (Herkules 4m + H-Flex 
3,7m = P-190 + P-159). Upphängning av max 80 kg 
längst ut i yttre horisontalarmen. Ej Lyft. Herkules är 
utrustad med c-profil 30/30/10/2mm. H-Flex är 
förberedd för c-profil 30/30/10/2mm (P-029). 
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7.3 Slangsatser för kranarmar H-Flex, HH-
Flex och Herkules  

P-472 Slangsats Ø125mm/2,3m för Herkules 0,5 eller 1 m 
kranarmar. Inkl. 2,3 m Ø125 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 3 slangband och skarvnipppel Ø125 
mm. 

 

 

P-449 Slangsats Ø160mm/2,3m för Herkules 0,5 eller 1 m 
kranarmar. Inkl. 2,3 m Ø160 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 3 slangband och skarvnipppel Ø160 
mm. 

 

 

P-473 Slangsats Ø200mm/2,3m för Herkules 0,5 eller 1 m 
kranarmar. Inkl. 2,3 m Ø200 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 3 slangband och skarvnipppel Ø200 
mm. 

 

 

P-474 Slangsats Ø125mm/3,3m för H-Flex 2 m kranarm 
eller HH-Flex 2-2,3 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 2 m kranarm. Inkl. 3,3 m Ø125 mm slang, 2 
st slangklämmor, 4 slangband och skarvnippel Ø125 mm. 

 

 

P-448 Slangsats Ø160mm/3,3m för H-Flex 2 m kranarm 
eller HH-Flex 2-2,3 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 2 m kranarm. Inkl. 3,3 m Ø160 mm slang, 2 
st slangklämmor, 4 slangband och skarvnippel Ø160 mm. 

  

P-475 Slangsats Ø200mm/3,3m för H-Flex 2 m kranarm 
eller HH-Flex 2-2,3 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 2 m kranarm. Inkl. 3,3 m Ø200 mm slang, 2 
st slangklämmor, 4 slangband och skarvnippel Ø200 mm. 

 

 

P-476 Slangsats Ø125mm/4m för H-Flex 3 m kranarm 
eller HH-Flex 3-3,5 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 3 m kranarm. Inkl. 4 m Ø125 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 5 slangband och skarvnippel Ø125 mm. 

 

 

P-447 Slangsats Ø160mm/4m för H-Flex 3 m kranarm 
eller HH-Flex 3-3,5 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 3 m kranarm. Inkl. 4 m Ø160 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 5 slangband och skarvnippel Ø160 mm. 

 

 

P-477 Slangsats Ø200mm/4m för H-Flex 3 m kranarm 
eller HH-Flex 3-3,5 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 3 m kranarm. Inkl. 4 m Ø200 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 5 slangband och skarvnippel Ø200 mm. 

 

 

P-478 Slangsats Ø125mm/5m för H-Flex 3,7 m kranarm 
eller HH-Flex 4-4,5 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 4 m kranarm. Inkl. 5 m Ø125 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 6 slangband och skarvnippel Ø125 mm. 

 

 

P-191 Slangsats Ø160mm/5m för H-Flex 3,7 m kranarm 
eller HH-Flex 4-4,5 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 4 m kranarm. Inkl. 5 m Ø160 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 6 slangband och skarvnippel Ø160 mm. 

 

 

P-479 Slangsats Ø200mm/5m för H-Flex 3,7 m kranarm 
eller HH-Flex 4-4,5 m (dubbelledad kranarm) eller 
Herkules 4 m kranarm. Inkl. 5 m Ø200 mm slang, 2 st 
slangklämmor, 6 slangband och skarvnippel Ø200 mm. 
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P-480 Slangsats Ø125mm/6m för HH-Flex 5-5,6 m 
kranarm. Inkl. 6 m Ø125 mm slang, 2 st slangklämmor, 
6 slangband och skarvnippel Ø125 mm. 

 

 

P-450 Slangsats Ø160mm/6m för HH-Flex 5-5,6 m 
kranarm. Inkl. 6 m Ø160 mm slang, 2 st slangklämmor, 
6 slangband och skarvnippel Ø160 mm. 

 

 

P-481 Slangsats Ø200mm/6m för HH-Flex 5-5,6 m 
kranarm. Inkl. 6 m Ø200 mm slang, 2 st slangklämmor, 
6 slangband och skarvnippel Ø200 mm. 
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7.4 Löpskena, Löpvagn och Kabelvagn för 
kranarmar  

P-027 Löpskena för 1,3m horisontal-arm (innersta 
horisontalarmen på utsugskranar och verktygsarmar). 
C-profil 30/30/10/2mm. L. 830mm med 3 st M10x90mm 
bultar och 3 st muttrar. 

 

 

P-028 Löpskena för 2,3m horisontal-arm (innersta 
horisontalarmen på utsugskranar och verktygsarmar). 
C-profil 30/30/10/2mm. L.1870mm med 6 st 
M10x90mm bultar och 6 st muttrar. 

 
 

P-029 Löpskena för 3m horisontal-arm (innersta 
horisontalarmen på utsugskranar och verktygsarmar). 
C-profil 30/30/10/2mm. L.2570mm med 8 st 
M10x90mm bultar och 8 st muttrar. 

 

 

P-023 Löpvagn kullagrad för löpskena (c-profil 
30/30/10/2mm) och Herkules. Max 60 kg. Ej lyft. 
Inklusive vagn med 4 kullagerhjul samt karbinkrok. 

 

 

P-024 Kabelvagn med plasthjul för löpskena (c-profil 
30/30/10/2) och Herkules. Max 10 kg. Ej lyft. 
Inklusive vagn, 2 st plasthjul, S-krok och 
upphängningsband för kabel.  
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