
Sposób pakowania i rozmiar kartonu: 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty,
dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają

właśnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzania.

Menegon Sp z o.o.
Mokry Dwór 6C  83-021 Wiślina Polska 

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

Konstrukcja standardowa:

Akcesoria i opcje:

Notatki:

Wszystkie wymiary podane są w mm

H

BA

301101489
Odciągowe ramię samonośne Oskar 
0710. Średnica 75mm, zasięg 1,0M. 
Wlot ssawki 160mm. Model wiszący.

Poprzedni indeks: W02-01-0710

• sugerowany przepływ 200÷350 [m3/h]
• elementy regulacyjne na zewnątrz
• aluminiowa ssawka z przesłoną wlotu
• uchwyt dookoła całej ssawki
• aluminiowe przeguby ssawki
• przeguby środkowe oraz przy gnieździe ze stali 
• aluminiowo-stalowe gniazdo
• stalowe rury felcowane
• aluminiowa przepustnica wbudowana w przewod rurowy
• czarne przewody elastyczne PCV odporne na temperaturę do 80°C
• standardowe pokrycie farbami proszkowym

• Wspornik montażowy WS-075
• Króciec przyłączeniowy okrągły Ø75mm stalowy
• Króciec przyłączeniowy okrągły Ø75mm stalowy
• Zestaw MOD-L (oświetlenie w ssawce, przełącznik, 8m przewodu)
• Połączenie ssawki, rur i gniazda zestawem kabli uziemiających

A = 710
B = 210
H = 310
waga brutto = 5kg
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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.o.o.

All dimensions are given in mm.

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

The method of packing and carton sizes:

A = 230
B = 730
H = 330
weight = 5 kg

Notes:

Accessories and options:

• mounting bracket WSS-075 stainless steel
• connection flange Ø75mm stainless steelsteel
• grounding option - all metal parts hood, tubes, mounting swivel 

connected with grounding wires
• set of PUR food grade flexible hoses with hygienic certificate
• set of electrically conductive flexible hoses
• hood with light set

Standard construcion:

• nominal airflow 200-350 m3/h
• all adjustments on the outside
• stainless steel hood with air diverter
• grab handle around the hood
• aluminum hood joints
• middle and swivel steel joints
• aluminum and stainless steel mounting swivel
• smooth stainless steel tubes
• stainless steel built-in air damper
• black PVC flexible hoses (temperature resistance up to 80°C)
• grade 304 stainless steel

Stainless Steel Fume Arm - Duct dia.75 mm, reach 1,0 m

W02-SS-0710 • Hood inlet dia.160 mm. 
• Hanging model.


