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Flexmaster
svejserøgsuger

HOVEDKONTOR/
HEAD OFFICE:
veta a/s
Marielundvej 33
DK-2730 Herlev
Phone: +45 44 84 11 33
Fax:
+45 44 84 36 33
e-mail: metal-industri@
veta-as.com
www: veta-as.com

INFO

veta’s-FLEXMASTER er en
svejserøgsuger med tolv forskellige monteringsmuligheder i standardudgaven.
FLEXMASTER kan indstilles til
en rækkevidde på enten 2 m,
3 m eller 4 m, og kan anvendes til fire forskellige
montageformer: på væg, loft,
på aggregat eller sammen
med Weldex forlængersæt.
Den nye FLEXMASTER er forsynet med et patenteret afbalanceringssystem, der tilpasses de forskellige arbejdslængder.
Det kræver et minimum af
kraft at flytte sugehovedet i
alle retninger.
FLEXMASTEREN består af en
afbalanceret stålkonstruktion,
overtrukket med en fleksibel
slange Ø 160 mm i hele sin
længde, d.v.s. uden faste rørstykker, der skal forlænges
eller afkortes ved ændring af
sugearmens længde.

METAL INDUSTRI
INDUSTRI FILTER

PRODUKTION/
WORKS:
veta-metal industri-a/s
Marielundvej 33
DK-2730 Herlev
Phone: +45 44 84 11 33
Fax:
+45 44 84 36 33

veta-industri filter-a/s
Ny Esbjergvej 12
DK-4720 Præstø
Phone: +45 55 99 26 00
Fax:
+45 55 99 30 30
e-mail: industri-filter@
veta-as.com

MONTERING
veta’s-FLEXMASTEREN leveres med konsol til ophængning,
og kan også monteres på eksisterende konsoller fra
Weldexmodeller, hvilket gør en evt. udskiftning hurtig og let at
foretage.

EKSTRAUDSTYR
Arbejdsbelysning (bestil nr. komplet 120110)
Effektiv arbejdsbelysning mindsker fejlproduktion og øger sikkerhedenpå enhver arbejdsplads.
I sugehovedet er indstøbt en holder for HALOGENLAMPE
24V/70W. Over en 220/24V transformer tilsluttes lampen til
kontakt på sugehovedet.

VENTILATOR
Der kan anvendes to udsugningssystemer til Flexmaster svejserøgsugere, centralsug for flere sugesteder eller enkeltsug, monteret på hvert sugested.
I anlæg med op til 3 svejserøgsugere er det mest økonomisk at
veta-standardprogram omfatter to typer ventilatorer til enkeltsug:
Bestillingsnr.

120130

120133

Kapacitet, m3/h
Tryk, pst (mm. VS)
Afgangsstuds m./vulst Ø, mm
Støjniveau dB ((A)*)
Motoreffekt, kW
Omdrejningtal, RPM
Spænding, V, 3-faset
Vægt, kg

1100
95
160/171
68
0,75
2800
220/400
14

1500
120
160/171
77
1,10
2800
220/400
14

*) Målt 100 cm fra svejserøgsugerens sugehoved.

Ventilator 120133 bør kun anvendes hvor det samlede kanalsystem (excl. Flexmaster) har et tryktab på mere end 30 mm VS.
ved tryktab på mere end 85 mm VS. anvendes specialventilator.
NB! Motorer tilsluttes via motorværn.
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