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KIPUFOGÓ CSATLAKOZÓ

INTERNAL 

GRABBER

A Plymovent törődik az Ön által belélegzett levegővel. Olyan 

termékeket, rendszereket és szolgáltatásokat kínálunk, amelyek 

biztosítják a tiszta levegőt a munkahelyen, bárhol a világon.

Tiszteljük a környezetet, és kiváló minőségű termékeket 

szállítunk. Sok év alatt szerzett szakértelmünk és az ügyfelek 

igényei iránti őszinte elkötelezettségünk lehetővé teszi, hogy 

pontosan azokat a megoldásokat kínáljuk, amelyekre Önnek 

szüksége van.

MŰSZAKI ADATOK

MÉRETEK

Ház anyaga PA-6 (nylon) 15% üvegszál erősítéssel

Tömeg 3,1 kg (6.83 lbs)

Üzemi hőmérséklet 
• min. -5°C (23°F)
• névl. 21°C (70°F)
• max. 149°C (300°F)

Sztenderd tömlő Internal Grabber Ø 100 mm (4 inch)

Rendelkezésre álló  opciók
• Ø 75 mm (3 inch) (szűkítő 4 > 3)
• Ø 125 mm (5 inch) (bővítő 4 > 5)
• Ø 150 mm (6 inch) (bővítő 4 > 6)

Hol lehet használni Minden olyan jármű, amelynek kipufogócsöve Ø 25 mm - Ø 75 mm méretű

mm inch

A 324 13

B 253 10

C* 346 13.5

*

excl. beak

TISZTA LEVEGŐAMUNKAHELYEN

A Plymovent 1975 óta rendelkezik tapasztalattal a légtisztítás

területén. Több mint 50 000 helyi elszívó rendszerünket telepítették

már világszerte a járművek veszélyes kipufogógázkibocsátásának

csökkentésére. A Plymovent folyamatosan együttműködik be-

szállítóival, valamint a helyi, állami és szövetségi hatóságokkal,

hogy olyan termékeket tervezzen és méretezzen, amelyek elérjék

vagy meghaladják ügyfeleink elvárásait és igényeit.

Az Ön meghatalmazott Plymovent forgalmazója:

A Plymovent fenntartja a jogot a tervezési változtatásokra.

International Distributor Sales

Plymovent Group BV

Koraalstraat 9  

1812 RK Alkmaar 

The Netherlands
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ELGONDOLKODOTT MÁR A
TISZTA LEVEGŐ ÉRTÉKÉN?

Mi igen. A járművek veszélyes
kipufogógázainak való kitettség súlyos
egészségügyi problémákat okozhat, Önnek
és alkalmazottai számára. Az expozíció
elleni küzdelem leghatékonyabb módja a
kipufogógázok forrásnál történő elszívása
és a káros szennyező anyagokkal való
érintkezés megszüntetése.

A Plymovent helyi elszívó rendszerek
1975 óta távolítják el a veszélyes
anyagokat a forrásnál, egészséges és
biztonságos munkakörnyezetet biztosítva.
Kiváló minőségű kipufogógáz-elszívó
rendszereket ajánlunk annak érdekében,
hogy az OSHA/ NIOSH expozíciós
határértékeket ne lépjék túl.

A Plymovent különböző rendszereket kínál,
amelyek felfogják, elszívják és eltávolítják a
gáz- és dízel kipufogógáz kibocsátásokat,
tisztább és egészségesebb munkakörnyez-
etet teremtve a dolgozók számára. A
meglévőtől, az új létesítményekig, termék-
választékunk és rendszermegoldásaink
mindent lefednek.

INTERNAL GRABBER®   AZ UNIVERZÁLIS KIPUFOGÓ

CSATLAKOZÓ

Egyedi fröccsöntött PA kompozit ház

A csőr tartós fekete lágyacélból készült

    precíziós csőbilincsekből áll

Sztenderd beépített automata szelep

Minden kipufogóformához illeszkedik

Kompatibilis bármely tömlőmárkával

Fő előnyök

Az évek során a személygépkocsik és
tehergépkocsik kipufogóvégződéseinek
formája és elhelyezkedése változatos
kialakításúvá vált, beleértve a szab-
ványos vízszintes kivezetést, a jármű
lökhárítóján keresztül kilépő, íveltcsöves
kipufogócső végződéseket és a kettős
kipufogó csöveket. Erre a fejlődésre a
válaszként Plymovent egy teljesen új,
csúcstechnológiás kipufogócső csat-
lakozót fejlesztett ki, amely mindezen
kihívások által támasztott igényeinek
megfelel.

Egy méret mindenhez !!

Az Internal Grabber ® egy univerzális sza-
badalmaztatott járműkipufogógázelszívó
fej, amely más elszívófejeket tesz
feleslegessé. A kiálló csőrnek és az
ergonomikus testnek köszönhetően az
Internal Grabber® fej gyakorlatilag
bármilyen jármű kipufogócsővére
könnyedén felerősíthető.

Ergonomikus

Ez a fej rendkívül ergonomikus eszköz
az összes kipufogógáz elszívási ig-
ényéhez. Rendkívül könnyen használ-
ható tömlőcsatlakozójához többféle ad-
apterrel rendelkezik, különböző átmérőjű
tömlők csatlakoztatásához.

...és felhasználóbarát

Az egyedülálló, elforgatható és kihúz-
ható “fej mandzsetta“ minden helyzet-
hez megfelelő rugalmasságot biztosít,
miközben védi a jármű külsejét. A
pumpás működésű fogantyú hihetet-
lenül kényelmes a kéznek és könnyen
kezelhető. Kettős kipufogóvégcsövek
esetén a “pillangó fogadócsonkkal“
könnyedén csatlakoztathat egy má-
sodlagos Internal Grabber®-t az elő-
zőhöz, ami nagyon egyszerű megol-
dást biztosít a kettős kipufogócsöves
kipufogórendszerből származó füstök
forrásánál történő elszívására.

Gyors és egyszerű elhelyezés

Az Internal Grabber®

mágnesesen

szerelhető

tároló “állványt“ (fali konzol)
foglal magába. Ezzel az “állvánnyal“ egy
biztonságos, nem útban lévő tárolási
lehetőséghez jut.

A gépjárművek veszélyes kipufo-

gógázának helyi elszívása alapvető

fontosságú az Ön, alkalmazottai és

ügyfelei biztonsága érdekében.
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TERMÉKTULAJDONSÁGOK

Kihúzható, puhaszélű mandzsetta
A kipufogógáz-elszívás
optimalizálása érdekében a
mandzsetta a karosszériához
közel helyezkedhet el.

Különböző tömlőátmérők
Sztenderd Ø 100 mm-es (4 hüvelyk) tömlő
méret, elérhető opciók Ø 75 mm-es (3
hüvelyk), Ø 125 mm (5 hüvelyk) és Ø 150
mm (6 hüvelyk)

Dupla elszívó képesség 
Dupla kipufogócső rendszer
esetén egy második Grabber
“szerszám nélkül“ is könnyen
csatlakoztatható .

Robusztus csőr 
Bármilyen
kipufogócsőhöz történő
könnyed rögzítéshez

Forgatható nyak
Egyedülálló 360°-ban forgatható
nyak,hogy a kettős kipufogó
csonkokhoz jól illeszkedjen

Zárócsappantyú 
Automatikus
nyitás és zárás

Önbeálló szorító fogantyú
Lehetővé teszi a köny-
nyed, sima rögzítést


