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APPLIKATIONER

UK är avsedd att användas för följande
applikationer:: 
• MIG-MAG/GMAW svetsning
• TIG svetsning
• FCAW svetsning
• stick/MMAW svetsning

TEKNISK DATA

� Dimensioner och egenskaper
Diameter:
• rör
• slang
• huv

• Ø 160 mm 
• Ø 160 mm 
• Ø 300 mm

Material slang flambeständig PVC, förstärkt
med fjäderståltråd

Färg svart
Max vikt för upphängning 
av verktyg etc.:
• inre bärarm(vägg sida)
• yttre bärarm (slang sida)

• max. 50 kg 
• max. 10 kg 

�Prestanda

Rekommenderat luftflöde 800-1200 m³/h 

� Omgivande förutsättningar
Arbetstemperatur:
• min.
• nom.
• max.

• 5°C 
• 20°C 
• 70°C 

Max. relativ fuktighet 90%
Användning utomhus nej
Lagring • 5-45°C 

• relativ fuktighet max. 90%
� Tillgängliga alternativ

SK-100 manual på/av-knapp för
montering huv

LL-5.5/24-160/SK manual på/av-knapp för
montering huv inkl. belysning

Lång utsugshuv Lång utsugshuv
SLE-30 förlängningsslang

� Produktkombinationer
FUA-1800 | FUA-2100 fläkt
SLE-30 förlängningsslang
� Leverans

Bärarm med väggfäste| Teleskopisk slang (vertikal 
del) | slang och rör set
� Orderinformation

Antal/paket 1
� Leveransspecifikation

Tariffkod 84219990

RÄCKVIDD
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UK-3.0/160 UK-4.5/160 UK-6.0/160 UK-8.0/160

mm mm mm mm

A 3200 3200 3150 3150

B 3000 4550 6200 8200

C 1550 2550 3550 4550

D 1200 1750 2400 3400

E 550 550 550 550

F 1400 1400 1400 1400

G 1600 1600 1600 1600

H 3550 3550 3550 3550

UTSUGSKRAN MED TELESKOPISK SLANG
Robust utsugskran med teleskopslang för att täcka stora 
arbetsytor.

Utsugskran består av två horisontella bärarmar med 
metallrör med en maximal räckvidd på 8 m. Vägg- och mitt 
gångjärn ger största flexibilitet. Slangen i slutet av kranen 
faller vertikalt ner. Huven är 110 ° rörlig i fyra riktningar.

Bärarm är försedd med krokar för upphängning av t.ex.  
trådmatare, kablar och verktyg.

UK PLYMOTH™
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ARBETSRADIE
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Mått: se övriga specifikationer
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EGENSKAPER & FÖRDELAR

Teleskopslang med motvikt för enkel rörelse

Genom att använda upphängningsskruvarna under kranen 
ökar användarvänligheten och förhindrar skador på 
utrustningen genom kollision

Utvidgad räckvidd för en mängd olika svetspositioner

Applikation begränsningar
Använd inte produkten för följande applikationer eller under följande
omständigheter: polering i kombination med slipning, svetsning eller någon
annan applikation som genererar gnistor (fibrer från polering eller slipskivor är
mycket brandfarligt och utgör en stor risk för filterbränder när de utsätts för
gnistor) | aluminium laserskärning | oljedimma | tung oljedimma i svetsröken |
arc-air gouging | utsug av aggressiv rök och gaser (t.ex. från syror, baser,
lodpasta som innehåller litium)| utsug av heta gaser (mer än70°C/158°F
kontinuerligt) | gslipning av aluminium och magnesium | termisk sprutning |
utsug av cement-, såg-, trästoft m.m. | suga upp cigarretter, cigarrer, oljiga
trasor eller brinnande partiklar, föremål och syror | explosiva miljöer eller
explosiva ämnen/gaser

Produkt typ

Artikel nr.

Produkt kategori

Version

UK “Plymoth”

se orderinformation 

utsugsarmar

091118/B

Senaste version finns alltid på www.plymovent.com
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Övriga specifikationer

UK-3.0/160 UK-4.5/160 UK-6.0/160 UK-8.0/160
� Dimensioner och egenskaper

Arbetsradie (se nedan 
bild): mm mm mm mm
• invändig bärarm (A) 1550 2550 3550 4550
• utvändig bärarm (B) 1200 1750 2400 3400
Vikt (net) 41 kg 48 kg 73 kg 94 kg 

� Orderinformation

Art. nr. 0000101225 0000101226 0000101227 0000101228
� Leveransspecifikation

Bruttovikt 49 kg 61 kg 90 kg 118 kg 
Paketdimension
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