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Energieffektiv & støjsvag
Slangerullerne anvendes til effektiv udsugning af gasudstødning fra både personvogne, lastvogne og
entreprenørmaskiner.

Som standard leveres slangerullerne med dobbelt sugemundstykke med spjæld, men kan også
leveres med luftbælge.

Slangerullerne kan ligeledes leveres med et specielt mundstykke til udsugning af svejserøg og
andre specielle opgaver indenfor industrien.

Prima-vent’s slangeruller kan leveres i flere forskellige dimensioner, der er tilpasset den enkelte
kundes behov, samt gældende lovkrav.

Slangerullerne føres i standardfarverne blå og grå, men kan naturligvis også leveres i andre farver.
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Spar energi med start/stop automatik
El-slangerullerne leveres med CE stik for tilslutning. Slangerullestyringen er forberedt for start af
ekstern udsugning.

Når slangen rulles ud gives et signal til start - ved indrulning fjernes dette signal.

Hvis flere slangeruller er koblet på samme suger, stopper denne, når sidste slange rulles ind.

Fjernbetjeningen er forsynet med en lampe der indikerer om udsugningen er aktiveret af den

aktuelle slangerulle.

Som standard leveres Prima-vent’s slangeruller med fleksible og overkørbare slanger.

Muligheder

Prima-vent’s el-slangeruller kan

leveres i flere forskellige dimensioner,

der er tilpasset den enkelte kundes

behov, samt gældende lovkrav. Som

standard leveres rullerne med

mundstykke af gummi, men kan dog

leveres med andre mundstykker efter

ønske og behov.

Styring

Der er i styrehåndtaget monteret

en lampe, denne lampe indikerer

om udsugningen er aktiveret af

den aktuelle slangerulle.
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Tilbehør
Prima-vent lagerfører et komplet tilbehørsprogram til slangeruller

Passer direkte ind i standard mundstykket
og er straks klar til brug. Kan leveres med trykluft
mundstykker.

Leveres som standard til alle slangerullerne,
inklusive spjæld og net.

Kan monteres på slangerullerne, for let og hurtig
montering på udstødning.

Speciel egnet til lastvogne og busser. Kan
justeres i højden.

Speciel egnet til lastvogne, som
standard ø152 mm

Specielt velegnet til lastbiler med lodret
udstødningsrør.

Kan anvendes til temperatur på max. 250 grader.

Sæt til dobbelt:
udstødning

Sugemundstykke:
standard

Sugemundstykke:
trykluft

Gulvsugetragt:

Sugemundstykke:
med klemme

Udsugningsrør:
trykluft

Højtemp. slange:
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Længde Tilslutning Forbrug Farve

[mm] [mm] [kW]

8.000 ø102 / ø127 / ø152 0,22 Blå / grå
10.000 ø102 / ø127 / ø152 0,22 Blå / grå
12.000 ø102 / ø127 / ø152 0,22 Blå / grå

Slangeruller i persognvognsværksted Slangeruller i lastvognsværksted


