
MOBILT AVGASUTSUG 

Plymovent FumeCaddie™ är utmärkt för alla bilverkstäder
och är konstruerad att fånga upp avgasröken direkt vid
källan och evakuera den från byggnaden. FumeCaddie™

ansluts mot fordonets avgasrör med ett lättanvänt
avgasmunstycke *.

Till FumeCaddie™ ansluts en valfri avgasslang* i 100
mm och ett avgasmunstycke* för att snabbt och
enkelt ansluta FumeCaddie™ mot fordonets avgasrör.

FumeCaddies™ evakuerar avgaserna från källan genom en
avgasslang* och evakuerar den från byggnaden.
FumeCaddies™ består av en 1-fas 50 Hz-fläkt med en 5 m
elkabel och en motorstarter monterade på en
lättmanövrerad, ergonomisk vagn.

* slang och avgasmunstycke beställs separat

FUMECADDIE™

FÖRDELAR

Utmärkt rörlighet 

Integrated broms 

Installeras på 5 minuter

5 m elkabel 240V kontakt

Since 1975

LITA PÅ ATT PLYMOVENT PRODUKT

UPPFYLLER SPECIFIKATIONER FÖR DITT

BEHOV.

www.plymovent.com

NEW PRODUCT

NY PRODUKT



Material ram
Pulverlackerat galvaniserat
stål

Colour Grå RAL 7011

Måttuppgifter 690 x 407 x 1067 mm 

Vikt ca. 45 kg utan slang

Artikel nummer 0000006413

TEKNISK DATA

Plymovent bryr sig om luften du andas. Vi
erbjuder produkter, system och tjänster som
garanterar ren luft på jobbet, över hela världen.

Vi respekterar miljön och vi levererar högklassiga
produkter. Tack vare all den kunskap som vi har
tillskansat oss under många år och vårt
engagemang för våra kunders behov kan vi
erbjuda just de lösningar som du behöver.

Att välja rätt produkt för din applikation är
nyckeln till att säkerställa både kostnadseffektivitet och prestanda
av produkten.
För att avgöra vad som är bäst för din applikation är du
välkommen att kontakta Plymovent.

Plymovent inser vikten av att ge rätt råd till både slutanvändarna
och våra distributörer. Med vårt globala nätverk av distributörer
hjälper vi dig att göra rätt produktval, med installationen och
naturligtvis tillhandahålla den service du kan förvänta dig av
Plymovent.

Se FumeCaddie™ produktdatablad för fullständiga specifikationer.

VÄLJ RÄTT PRODUKT

TNS Sverige AB
Polis Larssonsväg 61
218 53 KLAGSHAMN

T +46 (0) 722 49 46 46 
E info@tns-sverige.se
www.tns-sverige.se

Din auktoriserade Plymovent distributör


