
Produkt:

Indeks:

Akcesoria i opcje:
�P07-01-0001 - Wspornik montażowy 75
�P02-80-0001 - Zestaw MOD A - fotoczujnik + reflektor halogenowy
�P02-80-0002 - Zestaw MOD L - reflektor halogenowy + przełącznik

Ø

www.oskarairproducts.com                                                                                                                                     Ten rysunek jest chroniony prawami autorskimi i pozostaje własnością Menegon Sp. z.o.o. / Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Konstrukcja standardowa:
�ocynkowana rura malowana proszkowo - kolor niebieski RAL 5010
�aluminiowa ssawka malowana proszkowo - kolor żółty RAL1028
�aluminiowe przeguby ssawki malowane na czarno
�przewody elastyczne PCV - czarne (odporność temperaturowa do 80°C)
�przepustnica wbudowana w przewód rury
�elementy regulacyjne na zewnątrz
�uchwyt dookoła ssawki

Crawlair O

Konstrukcja standardowa:
�dwa stopnie filtracji: prefiltr metalowy, 2 patronowe wkłady poliestrowe
�układ oczyszczania wkładów patronowych impulsami sprężonego powietrza
�szuflada na pył
�łatwy dostęp do wkładów filtracyjnych
�urządzenie mobilne – 2 kółka skrętnez
�stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
�współpraca ze stojącymi ramionami samonośnymi Oskar serii 160

Stanowisko do odciągu pyłów  
dymów spawalniczych, szlifierskich, 
lutowniczych i innych pyłów suchych 
niewybuchowych i nieagresywnych 
chemicznie.

Dane techniczne:
3�wydajność nominalna 1000m /h

2�powierzchnia filtacyjna 12m
�wentylator 1,1kW 3x400V

3�zbiornik sprężonego powietrza 10dm
3�pojemność szuflady na pył 10dm

�masa 80kg

dwa stopnie filtracji: prefiltr metalowy, para patronowych wkładów głównych,
układ oczyszczania wkładów patronowych impulsami sprężonego powietrza
szuflada na pył
łatwy dostęp do wkładów filtracyjnych
urządzenie mobilne – 2 kółka skrętne
stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
współpraca ze stojącymi ramionami samonośnymi Oskar serii 160

700

6
2
2

792

7
9
0

200

1
9
2

285 285

2
3
5

2
3
5

570

4
7
0

1215

700

Crawlair:
W = 800

H = 1200
D = 1000

brutto = 130kg

EURO
paleta

W

H

D

Produkt:

Indeks:

Akcesoria i opcje:
�P07-01-0001 - Wspornik montażowy 75
�P02-80-0001 - Zestaw MOD A - fotoczujnik + reflektor halogenowy
�P02-80-0002 - Zestaw MOD L - reflektor halogenowy + przełącznik

Ø

www.oskarairproducts.com                                                                                                                                     Ten rysunek jest chroniony prawami autorskimi i pozostaje własnością Menegon Sp. z.o.o. / Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Konstrukcja standardowa:
�ocynkowana rura malowana proszkowo - kolor niebieski RAL 5010
�aluminiowa ssawka malowana proszkowo - kolor żółty RAL1028
�aluminiowe przeguby ssawki malowane na czarno
�przewody elastyczne PCV - czarne (odporność temperaturowa do 80°C)
�przepustnica wbudowana w przewód rury
�elementy regulacyjne na zewnątrz
�uchwyt dookoła ssawki

Crawlair O

Konstrukcja standardowa:
�dwa stopnie filtracji: prefiltr metalowy, 2 patronowe wkłady poliestrowe
�układ oczyszczania wkładów patronowych impulsami sprężonego powietrza
�szuflada na pył
�łatwy dostęp do wkładów filtracyjnych
�urządzenie mobilne – 2 kółka skrętnez
�stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
�współpraca ze stojącymi ramionami samonośnymi Oskar serii 160

Stanowisko do odciągu pyłów  
dymów spawalniczych, szlifierskich, 
lutowniczych i innych pyłów suchych 
niewybuchowych i nieagresywnych 
chemicznie.

Dane techniczne:
3�wydajność nominalna 1000m /h

2�powierzchnia filtacyjna 12m
�wentylator 1,1kW 3x400V

3�zbiornik sprężonego powietrza 10dm
3�pojemność szuflady na pył 10dm

�masa 80kg

dwa stopnie filtracji: prefiltr metalowy, para patronowych wkładów głównych,
układ oczyszczania wkładów patronowych impulsami sprężonego powietrza
szuflada na pył
łatwy dostęp do wkładów filtracyjnych
urządzenie mobilne – 2 kółka skrętne
stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
współpraca ze stojącymi ramionami samonośnymi Oskar serii 160

700

6
2
2

792

7
9
0

200

1
9
2

285 285

2
3
5

2
3
5

570

4
7
0

1215

700

Crawlair:
W = 800

H = 1200
D = 1000

brutto = 130kg

EURO
paleta

W

H

D

Produkt:

Indeks:

Akcesoria i opcje:
�P07-01-0001 - Wspornik montażowy 75
�P02-80-0001 - Zestaw MOD A - fotoczujnik + reflektor halogenowy
�P02-80-0002 - Zestaw MOD L - reflektor halogenowy + przełącznik

Ø

www.oskarairproducts.com                                                                                                                                     Ten rysunek jest chroniony prawami autorskimi i pozostaje własnością Menegon Sp. z.o.o. / Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Konstrukcja standardowa:
�ocynkowana rura malowana proszkowo - kolor niebieski RAL 5010
�aluminiowa ssawka malowana proszkowo - kolor żółty RAL1028
�aluminiowe przeguby ssawki malowane na czarno
�przewody elastyczne PCV - czarne (odporność temperaturowa do 80°C)
�przepustnica wbudowana w przewód rury
�elementy regulacyjne na zewnątrz
�uchwyt dookoła ssawki

Crawlair O

Konstrukcja standardowa:
�dwa stopnie filtracji: prefiltr metalowy, 2 patronowe wkłady poliestrowe
�układ oczyszczania wkładów patronowych impulsami sprężonego powietrza
�szuflada na pył
�łatwy dostęp do wkładów filtracyjnych
�urządzenie mobilne – 2 kółka skrętnez
�stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
�współpraca ze stojącymi ramionami samonośnymi Oskar serii 160

Stanowisko do odciągu pyłów  
dymów spawalniczych, szlifierskich, 
lutowniczych i innych pyłów suchych 
niewybuchowych i nieagresywnych 
chemicznie.

Dane techniczne:
3�wydajność nominalna 1000m /h

2�powierzchnia filtacyjna 12m
�wentylator 1,1kW 3x400V

3�zbiornik sprężonego powietrza 10dm
3�pojemność szuflady na pył 10dm

�masa 80kg

dwa stopnie filtracji: prefiltr metalowy, para patronowych wkładów głównych,
układ oczyszczania wkładów patronowych impulsami sprężonego powietrza
szuflada na pył
łatwy dostęp do wkładów filtracyjnych
urządzenie mobilne – 2 kółka skrętne
stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
współpraca ze stojącymi ramionami samonośnymi Oskar serii 160

700

6
2
2

792

7
9
0

200

1
9
2

285 285

2
3
5

2
3
5

570

4
7
0

1215

700

Crawlair:
W = 800

H = 1200
D = 1000

brutto = 130kg

EURO
paleta

W

H

D

H

BA

All rights reserved. This document inlcuding constructional and 
technical information as well as Oskar Air Products, Menegon and 
czystepowietrze.pl trademarks and brand names are law protected 
and are property of Menegon Sp. z o.o.

Menegon Sp z o.o.
Mokry Dwór 6C, 80-021 Wiślina, Polska

tel.: +48 58 3012838, fax +48 58 3059324
info@menegon.com.pl, www.menegon.com.pl

www.oskarairproducts.com • info@oskarairproducts.com

All dimensions are given in mm.

The method of packing and carton sizes:

A = 800
B = 1200
H = 800
waga = 110kg

Crawlair O - overhead cartridge filter unit

303101642
• main filter cartridges 12 m2

• fan 1,1 kW, 50 Hz, 3-phase, 400 V

Standard construction:

• aluminum impeller 1,1 kW fan unit
• two stage filtration
• standard manual compressed air cartridge cleaning system
• standard dust drawer
• heavy duty welded and powder coated construction
• 10 litre compressed air tank

Overhead filter unit designed for continuous operation for most 
applications.

Accessories and options:

• Oskar fume arm 1617, reach 1,7 m, hood inlet 315 mm
• Oskar fume arm 1620, reach 2 m , hood inlet 315 mm
• Oskar fume arm 1630, reach 3 m, hood inlet 315 mm
• timer controlled compressed air cleaning system

Parameters:

nominal airflow: 
main filter surface:
weight:  
power supply: 
motor power: 
rated current:

1000 m³/h
12 m²
110 kg
3 x 400V / 50Hz
1,1 kW
2,7 A 

Spare parts:

• polyester cartridge 6 m2

• metal mesh pre-filter


