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Zastosowanie

• lutowanie, opary laboratoryjne, lekkie pyły, malowanie
• wytrzymałość temperaturowa do 80°C
• zalecany przepływ powietrza 200÷350 m³/h
• wentylacja stanowiskowa z wyłączeniem żrących i agresywnych  

chemicznie oparów lub gazów

Konstrukcja

• elementy regulacyjne na zewnątrz
• aluminiowa ssawka (malowana na żółto) z przesłoną wlotu
• uchwyt dookoła całej ssawki
• aluminiowe przeguby ssawki (malowane na czarno)
• przeguby środkowe oraz przy gnieździe ze stali (malowane na czarno)
• aluminiowo-stalowe gniazdo (malowane na żółto)
• stalowe rury felcowane (malowane na niebiesko)
• aluminiowa przepustnica wbudowana w przewód rurowy
• czarne przewody elastyczne PCV odporne na temperaturę do 80°C
• standardowe pokrycie farbami proszkowymi

Ramiona Oskar 75

model wiszący

model stojący

Oskar 75 - samonośne ramię odciągowe 

Ramię odciągowe Oskar 75 to prosty w pozycjonowaniu i obsłudze sposób 
lokalizacji zanieczyszczeń powietrza u źródła między innymi podczas 
lutowania, pracy z rozpuszczalnikami, lekkimi pyłami czy oparami. W 
konstrukcji tych urządzeń wszystkie elementy regulacyjne oraz mocujące 
zostały umieszczone na zewnątrz. Ramiona Oskar 75 nie mają żadnej części 
mechanicznej wewnątrz przewodu transportującego zanieczyszczenia 
(oprócz przepustnicy regulującej przepływ powietrza).

Ramiona Oskar 75 – modele wiszące

W02-01-0710 Samonośne ramię odciągowe Oskar 0710, zasięg pracy 1 m, wlot ssawki Ø160 mm
W02-01-0715 Samonośne ramię odciągowe Oskar 0715, zasięg pracy 1,5 m, wlot ssawki Ø160 mm

Ramiona Oskar 75 – modele stojące

W02-01-0710P Samonośne ramię odciągowe Oskar 0710P, zasięg pracy 1 m, wlot ssawki Ø160 mm
W02-01-0715P Samonośne ramię odciągowe Oskar 0715P, zasięg pracy 1,5 m, wlot ssawki Ø160 mm

Ramiona Oskar 75 – akcesoria i opcje

P07-01-0001 Wspornik montażowy WS-075
P08-11-0001 Króciec przyłączeniowy okrągły Ø75 mm stalowy
P08-11-0001 Króciec przyłączeniowy okrągły Ø75 mm stalowy
P02-80-0002 Zestaw MOD-L (oświetlenie w ssawce, przełącznik, 8 m przewodu)
P02-80-0010 Połączenie ssawki, rur i gniazda zestawem kabli uziemiających

Ramiona Oskar 75 – części zamienne

M03-21-1107 Komplet przewodów PCV kolor czarny seria 75 (prosimy podawać model ramienia przy zamówieniu)
P02-02-0123 Ssawka kompletna Ø75 mm / 160 mm
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