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GHID DE SELECȚIE

Electrozi înveliți

MobileGo

MonoGo

DualGo

DualGoplus

MobileGoplus

MonoGoplus

7,5 kg MFD

MobilePro

WallPro

www.deltaevent.ro

CUPRINS/GHID DE 
SELECȚIE

conform W3 (EN-ISO 15012-1:2013)

Sisteme mobile/portabile

Aplicații pentru mașini unelte

Consumul mediu de sârma de sudură (pe punctul de lucru)

Perioadă
Soluție  
adecvatăSarmă plină

sau:

Soluții staționare

Soluții staționare cu unitate de 
filtrare

WallPro Single | WallPro 
Double

Banc de lucru

Aplicație Configurație

1 rolă saptamană

>1 rolă >7,5 kg sarmă tubulară saptamană

1 rolă 7,5 kg

sudare TIG

lună
(nerestricționat 

datorită volumului 
redus de fum de 

sudură)

2 role 15 kg lună
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SPECIFICAȚII TEHNICE

Greutate (fără furtun) 17 kg

Tensiune de alimentare 230V/1ph/50Hz | 400V/3ph/50Hz

Putere consumată 0.75 kW

Debit maxim 1300 m³/h

Control

Nivel de zgomot 69 dB(A)

Lungime 5 m | 10 m

Diametru Ø 160 mm

Consultați fișele cu date tehnice disponibile pentru specificații detaliate ale produsului.

Ventilator portabil

manual prin comutatorul de protecție a motorului

Furtun de extracție

www.deltaevent.ro

1,877.00Greutate redusă

Duză de extracție cu suport magnetic

Lungime maximă a furtunului: 10 m

VENTILATOR PORTABIL + 
FURTUN DE EXTRACȚIE

MNF este un ventilator portabil care poate fi utilizat pentru 
extracția în spații inchise și alte zone greu accesibile. Se 
livrează cu un furtun de extracție de 5 m și duză cu suport 
magnetic. 

Datorită furtunului de extensie/evacuare opțional, este posibilă 
crearea unei configurații cu o lungime maximă a furtunului de 
10 m. 

MNF este montat pe un cadru pentru manevrare ușoara. 
Comutatorul de protecție a motorului (utilizat și ca întrerupator 
manual pentru pornire/oprire) împiedica supraâncalzirea 
motorului.

MNF

Preț de listă de la:

EUR
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COMPONENTELE PRINCIPALE

A Comutator de protecție motor (pornit/oprit)

B MNF | Ventilator de extracție portabil

C SUS-160/5 | Furtun de extracție 5 m

D EXS-160/5 | Furtun extensie/extracție 5 m

E Duză de extracție cu suport magnetic

DIAGRAMĂ DE SELECȚIE

230V/1ph/50Hz 400V/3ph/50Hz

Preț Nr. articol Preț Nr. articol

Lungime furtun

 5 m EUR 2,234.00     0000110447 EUR 1,877.00     0000110493

 10 m EUR 2,643.00     0000110461 EUR 2,283.00     0000110462

1
Tensiune de alimentare

2
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PHV este disponibil cu doua tipuri de duze:

• EN-20| Duză pâlnie

•

u

u

u

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiuni I = 730 mm / Ø 360 mm

Greutate 19 kg

Suprafața de filtrare 12 m²

Tensiune de alimentare 230V/1ph/50Hz

Putere consumată 2 x 1000 W

Capacitate maximă de extracție

Nivel de zgomot

Clasă de filtrare

Lungime 2.5 m

Diametru Ø 45 mm

Consultați fișele cu date tehnice disponibile pentru specificații detaliate ale produsului.

Aspirator portabil

www.deltaevent.ro

debit min: 160 m³/h | debit max: 230 m³/h

viteză scazută: 63 dB(A) | viteză înalta: 70 dB(A)

prefiltru: G2 | filtru principal: H10 | filtru HEPA: H12

Furtun de extracție

EUR 1,789.00Sistem de filtrare în 5 trepte

Dispozitiv de pornire/oprire automată

Tehnologie cu doua motoare

ASPIRATOR DE FUM PORTABIL 
+ FURTUN + DUZĂ

PHV este un aspirator portabil pentru fumul de sudură. Este 
echipat cu două motoare și un dispozitiv automat de 
pornire/oprire. Fumul de sudură extras trece mai întâi printr-
un preseparator metalic și apoi trece prin cartușul principal de 
filtrare cu prefiltru integrat din aluminiu. Aerul părăsește 
unitatea printr-un filtru HEPA și un filtru de carbon activ. 

Datorită rotilor, mânerului si designului compact, aspiratorul 
este potrivit pentru a fi utilizat în ateliere relativ mici, în spatii 
închise sau în apropierea surselor de poluare fără o locație 
fixă. 

PHV poate fi pornit/oprit manual sau automat.

PHV

EN-40| Duză cu fanta
Preț de listă de la:
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COMPONENTELE PRINCIPALE

A Furtun de extracție/exhaustare

B EN-40| Duză cu fanta

C PHV | Extractor portabil de fum de sudură

D EN-20| Duză pâlnie

E MBH | Suport de perete

F FAC-HV | Filtru de carbune activ

EN-20:

EN-40:

DIAGRAMĂ DE SELECȚIE

Tip

Preț Nr. articol Preț Nr. articol

EN-20| Duză pâlnie

 Furtun 2.5 m EUR 1,789.00     0000110466 EUR 1,887.00     0000115355

 Furtun 7.5 m EUR 1,856.00     0000110467 EUR 1,953.00     0000115356

EN-40| Duză cu fanta

 Furtun 2.5 m EUR 1,798.00     0000110477 EUR 1,895.00     0000115357

 Furtun 7.5 m EUR 1,863.00     0000110478 EUR 1,962.00     0000115358

1
PHV PHV-W3

2

pentru sudare cu electrod învelit/MMAW

pentru sudare MIG-MAG/GMAW, TIG și FCAW

www.deltaevent.ro 6



MobileGo

Unitatea este disponibilă în două variante:

• MobileGo

• MobileGoplus

u

u

u

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiuni (I x L x A) 1100 x 725 x 730 mm

Suprafața de filtrare 15 m² | 26 m² (HEPA E12)

Clasa fumului de sudură conform W3 (EN-ISO 15012-1:2013)

Ventilator Tensiune de alimentare

Putere consumată 1.1 kW

Capacitate maximă de extracție 850 m³/h

Lungime 2 m | 3 m

Diametru Ø 160 mm

General Greutate totală aprox. 100 kg

Nivel de zgomot 67 dB(A)

Consultați fișele cu date tehnice disponibile pentru specificații detaliate ale produsului.

Unitate mobilă

115V/1ph/50Hz | 115V/1ph/60Hz | 230V/1ph/50Hz

Braț de extracție

Preț de listă de la:

EUR 1,751.00Structură compactă

Raport preț/performanță excelent

Este recomandat pentru activitați ocazionale spre obișnuite și pentru sudare TIG

UNITATE MOBILĂ + FILTRU DE 
UNICĂ FOLOSINȚĂ + BRAȚ

MobileGo este o unitate de filtrare mobilă pentru fumul de 
sudură cu ventilator integrat și este prevăzut cu un braț de 
extracție. Conține un pachet de filtrare de unică folosință. 
Datorită celor patru roți (din care doua pivotante) MobileGo 
este potrivit pentru a fi utilizat în ateliere mici în apropierea 
zonelor de poluare fără a avea o poziție fixă.

MobileGo

MobileGoplus
cu braț de extracție din furtun (EconomyArm) si un filtru cu 
suprafața de 15 m²

cu un braț de extracție metalic (KUA) si un filtru cu suprafața 
de 26 m²

www.deltaevent.ro
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COMPONENTELE PRINCIPALE

MobileGo

A EA (EconomyArm) | Braț de extracție din furtun

C Unitate mobilă de filtrare

MobileGoplus

B KUA | Braț de extracție metalic

C Unitate mobilă de filtrare

DIAGRAMĂ DE SELECȚIE

115V/1ph/50Hz 230V/1ph/50Hz

Preț Nr. articol Preț Nr. articol

MobileGo

 2 m EUR -             0000111450 EUR 1,751.00     0000111449

 3 m EUR -             0000111471 EUR 1,855.00     0000111470

MobileGoplus

 2 m EUR -             0000111453 EUR 2,234.00     0000111452

 3 m EUR -             0000111474 EUR 2,345.00     0000111473

1
Tensiune de alimentare

2

Braț din furtun | Suprafață de filtrare: 15 m²

Braț metalic | Suprafață de filtrare: 26 m²

www.deltaevent.ro
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SPECIFICAȚII TEHNICE

Unitate mobilă Dimensiuni (I x L x A) 900 x 1210 x 810 mm

Materialul filtrului celuloză

Suprafața de filtrare 50 m²

Ventilator Tensiune de alimentare 400V/3ph/50Hz

Putere consumată 0.75 kW

Capacitate maximă de extracție 1250 m³/h

Braț de extracție Lungime 3 m | 4 m

Diametru Ø 203 mm

General Greutate totală aprox. 98 kg

Nivel de zgomot 69 dB(A)

Consultați fișele cu date tehnice disponibile pentru specificații detaliate ale produsului.

EUR 3,793.00Dispune de filtrul cu cea mai mare suprafață 
de filtrare de pe piață

Poziționare foarte usoară a brațului

Carcasă solidă din polipropilenă

UNITATE MOBILĂ + FILTRU DE 
UNICĂ FOLOSINȚĂ + BRAȚ

MFD este o unitate mobilă de filtrare cu ventilator integrat 
pentru lucrări obișnuite de sudare. Conține un opritor de 
scântei din aluminiu și un filtru cartuș de unică folosință. Un 
indicator de poluare indica momentul în care filtrul cartuș 
trebuie înlocuit. 

Brațul de extracție ultraflexibil cu care este dotat echipamentul 
este prevazut cu o calotă care se poate roti 360° și o valvă de 
reglare a debitului de extracție.

MFD + UltraFlex

Preț de listă de la:

www.deltaevent.ro
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COMPONENTELE PRINCIPALE

A UltraFlex | Braț de extracție

B MFD | Unitate mobilă

DIAGRAMĂ DE SELECȚIE

Tip

Preț Nr. articol Preț Nr. articol

Braț de extracție (UltraFlex)

 3 m EUR 3,793.00     0000112535 EUR 4,531.00     0000115371

 4 m EUR 3,871.00     0000112536 EUR 4,616.00     0000115372

MFD MFD-W3

2

1

www.deltaevent.ro
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SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiuni (I x L x A) 1024 x 646 x 1150 mm

Materialul filtrului MobilePro : BiCo poliester

Suprafața de filtrare MobilePro: 20 m² | MobilePro-W3: 10 m²

Tensiune de alimentare 230V/1ph/50Hz | 400V/3ph/50Hz+N

Putere consumată 1.1 kW

Capacitate maximă de extracție 1200 m³/h

Lungime 2 m | 3 m | 4 m

Diametru Ø 160 mm

General Greutate totală aprox. 185 kg

Nivel de zgomot 72 dB(A)

Consultați fișele cu date tehnice disponibile pentru specificații detaliate ale produsului.

Unitate mobilă

MobilePro-W3 : BiCo poliester cu membrană PTFE

Braț de extracție

www.deltaevent.ro

EUR 3,798.00Suprafață mare de filtrare

Cartuș filtrant cu auto-curățare

Mâner versatil

UNITATE MOBILĂ + FILTRU CU 
AUTOCURATARE + BRAȚ

MobilePro este un echipament mobil de filtrare pentru fumul de 
sudură cu ventilator integrat. Cartușul filtrant de înalta 
eficiență, se autocurăță cu ajutorul sistemului integrat 
RamAir™ și a aerului comprimat furnizat din exterior. 
Colectorul de praf este situat în partea de jos a unității. 
Mulțumită celor patru roți (două pivotante) MobilePro este 
potrivit pentru a fi utilizat in ateliere relativ mici, în apropierea 
zonelor de poluare fără a avea o poziție fixă. 

Sistemul de curațare a filtrului poate fi activat în două moduri:
• automat (controlat de presiune)
• manual prin apăsarea butonului de pe panoul de control

MobilePro este disponibil cu două tipuri de brațe de extracție:
• EA (EconomyArm) | Braț de extracție din furtun
• KUA | Braț de extracție metalic

MobilePro

Preț de listă de la:
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COMPONENTELE PRINCIPALE

A KUA | Braț de extracție metalic [sau:]

B EA (EconomyArm) | Braț de extracție din furtun

C MobilePro | Unitate mobilă

230V/1ph/50Hz 400V/3ph/50Hz

Preț Nr. articol Preț Nr. articol

MobilePro + brat de extractie din furtun (EconomyArm)

 3 m EUR 3,798.00     0000110448 EUR 3,798.00     0000110453

 4 m EUR 3,869.00     0000110449 EUR 3,869.00     0000110454

MobilePro + braț de extracție metalic (KUA)

 2 m EUR 3,962.00     0000110450 EUR 3,962.00     0000110455

 3 m EUR 4,052.00     0000110451 EUR 4,052.00     0000110456

 4 m EUR 4,185.00     0000110452 EUR 4,185.00     0000110457

MobilePro-W3 + brat de extractie din furtun (EconomyArm)

 3 m EUR 3,856.00     0000115345 EUR 3,856.00     0000115350

 4 m EUR 3,923.00     0000115346 EUR 3,923.00     0000115351

MobilePro-W3 + braț de extracție metalic (KUA)

 2 m EUR 4,013.00     0000115347 EUR 4,013.00     0000115352

 3 m EUR 4,105.00     0000115348 EUR 4,105.00     0000115353

 4 m EUR 4,231.00     0000115349 EUR 4,076.00     0000115354

2

DIAGRAMĂ DE SELECȚIE

1
Tip

www.deltaevent.ro 12



u

u

u

SPECIFICAȚII TEHNICE

Lungime 2 m | 3 m | 4 m

Diametru Ø 160 mm

Tensiune de alimentare 400V/3ph/50Hz

Putere consumată 0,55 kW

Debit maxim 1000 m³/h

General Greutate totală aprox. 28 kg

Optiuni: • comutator pornit/oprit de perete

Consultați fișele cu date tehnice disponibile pentru specificații detaliate ale produsului.

• comutator pornit/oprit pe calota + lampă de lucru

• automatizare cu senzor inductiv

Braț de extracție

Ventilator de extracție

Echipament de control

Braț rotativ la 360°

Mâner de tip inel ușor de utilizat

Nivel de zgomot redus

VENTILATOR EXTRACȚIE + 
BRAȚ DE EXTRACȚIE DIN 

FURTUN

Brațul de extracție din furtun EconomyArm (EA) se livrează in 
trei lungimi cu mecanism de echilibrare cu arc si articulații prin 
frecare care garantează o poziționare usoară în interiorul 
întregii raze de lucru.

Această combinație braț/ventilator este recomandată pentru 
lucrari de sudare ușoară – ex. lucrări de întreținere – si 
aplicații ușoare. 

Posibilitățile de conectare ale ieșirii ventilatorului:
• la conducta centrală cu/fără sistem de filtrare
• evacuare în atmosferă

FUA + EconomyArm

www.deltaevent.ro

Preț de listă de la:

EUR 1,441.00
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COMPONENTELE PRINCIPALE

A FUA-1800 | Ventilator de extracție

B EA (EconomyArm) | Braț de extracție din furtun

Echipament de control [opțiuni de selectare]:

C Comutator pornit/oprit montat pe perete

D Lampă de lucru LED cu buton pornit/oprit pe calota brațului de extracție

E Pornire/oprire automată cu senzor inductiv

DIAGRAMĂ DE SELECȚIE
Preț Nr. articol

 EconomyArm 2 m EUR 1,441.00     0000110463

 EconomyArm 3 m EUR 1,476.00     0000110464

 EconomyArm 4 m EUR 1,557.00     0000110465

 EconomyArm 2 m EUR 2,251.00     0000110599

 EconomyArm 3 m EUR 2,287.00     0000110600

 EconomyArm 4 m EUR 2,366.00     0000110601

 EconomyArm 2 m EUR 2,335.00     0000110602

 EconomyArm 3 m EUR 2,370.00     0000110603

 EconomyArm 4 m EUR 2,451.00     0000110604

Lampă de lucru LED cu buton pornit/oprit pe calotă 

Pornire/oprire automată cu senzor inductiv 

www.deltaevent.ro

1

Comutator pornit/oprit montat pe perete 
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SPECIFICAȚII TEHNICE

Lungime 2 m | 3 m | 4 m

Diametru Ø 160 mm

Tensiune de alimentare 400V/3ph/50Hz

Putere consumată 0,55 kW

Debit maxim 1000 m³/h

General Greutate totală aprox. 33 kg

Optiuni: • comutator pornit/oprit de perete

Consultați fișele cu date tehnice disponibile pentru specificații detaliate ale produsului.

Braț de extracție

Ventilator de extracție

Echipament de control

Calotă în unghi de 110° deplasabilă în patru 
direcții

Nivel de zgomot redus

VENTILATOR DE EXTRACȚIE + 
BRAȚ CU TUB METALIC

KUA - braț de extracție cu tub metalic si articulație exterioară. 
Suportul de montaj cu rulmenți cu bile si mecanismul de 
poziționare prin frecare face ca manevrarea brațului sa fie 
simplă, dintr-o singura miscare.

Această combinație braț/ventilator este recomandată pentru 
aplicații de sudare de intensitate medie: ex. lucrări de 
mentenanță sau productie.

Posibilitățile de conectare al evacuării ventilatorului:
• la conducta centrală cu/fara sistem filtrare
• exhaustare in atmosferă

FUA + KUA

• comutator pornit/oprit pe calota + lampă de lucru

Preț de listă de la:

EUR 1,655.00Tuburi de aluminiu cu pierdere de presiune 
redusă

www.deltaevent.ro

• automatizare cu senzor inductiv

15



COMPONENTELE PRINCIPALE

A FUA-1800 | Ventilator de extracție

B KUA | Braț de extracție metalic

Echipament de control [opțiuni de selectare]:

C Comutator pornit/oprit montat pe perete

D Lampă de lucru LED cu buton pornit/oprit pe calota brațului de extracție

E Pornire/oprire automată cu senzor inductiv

DIAGRAMĂ DE SELECȚIE
Preț Nr. articol

 KUA 2 m EUR 1,655.00     0000110471

 KUA 3 m EUR 1,739.00     0000110472

 KUA 4 m EUR 1,838.00     0000110473

 KUA 2 m EUR 2,464.00     0000110614

 KUA 3 m EUR 2,548.00     0000110615

 KUA 4 m EUR 2,647.00     0000110616

 KUA 2 m EUR 2,548.00     0000110617

 KUA 3 m EUR 2,633.00     0000110618

 KUA 4 m EUR 2,731.00     0000110619

1

Comutator pornit/oprit montat pe perete 

Lampă de lucru LED cu buton pornit/oprit pe calotă 

Pornire/oprire automată cu senzor inductiv 

www.deltaevent.ro 16



Unitatea este disponibilă în două variante:

• MonoGo

• MonoGoplus

u

u

u

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiuni (I x L x A) 971 x 600 x 746 mm

Suprafața de filtrare 15 m² | 26 m² (HEPA E12)

Clasa fumului de sudură conform W3 (EN-ISO 15012-1:2013)

Ventilator Tensiune de alimentare 230V/1ph/50Hz | 400V/3ph/50Hz

Putere consumată 1.1 kW

Capacitate maximă de extracție 850 m³/h

Lungime 2 m | 3 m | 4 m

Diametru Ø 160 mm

General Greutate totală aprox. 96 kg

Nivel de zgomot 67 dB(A)

Consultați fișele cu date tehnice disponibile pentru specificații detaliate ale produsului.

Braț de extracție

Raport preț/performanță excelent

Protecție efectivă împotriva expunerii la 
fumul de sudare

Unitați fixe

cu un braț de extracție metalic (KUA) si un filtru cu suprafața 
de 26 m²

MonoGoplus

Include:
- casetă cu comutatorul rotativ 0-1 pentru controlul 
ventilatorului
- piesă pentru tranzitia evacuării ventilatorului de la 
rectangular la rotund Ø 250 mm

Preț de listă de la:

EUR 2,628.00Ideal pentru puncte de sudare fixe

UNITATE DE FILTRARE FIXĂ + 
VENTILATOR + BRAȚ MonoGo

MonoGo este o unitate de filtrare fixă pentru fumul de sudură 
și dispune de un braț de extracție și un ventilator integrat. 
Unitatea conține un pachet de filtrare de unică folosință.

cu braț de extracție din furtun (EconomyArm) si un filtru cu 
suprafața de 15 m²

www.deltaevent.ro 17



COMPONENTELE PRINCIPALE

MonoGo

A Unitate de filtrare fixă cu ventilator

B EA (EconomyArm) | Braț de extracție din furtun

D Comutator

MonoGoplus

A Unitate de filtrare fixă cu ventilator

C KUA | Braț de extracție metalic

D Comutator

DIAGRAMĂ DE SELECȚIE

115V/1ph/50Hz 230V/1ph/50Hz

Preț Nr. articol Preț Nr. articol

MonoGo

 2 m EUR 2,628.00     0000111456 EUR 2,628.00     0000111455

 3 m EUR 2,664.00     0000111477 EUR 2,664.00     0000111476

 4 m EUR 2,746.00     0000111489 EUR 2,746.00     0000111488

MonoGoplus

 2 m EUR 3,003.00     0000111460 EUR 3,003.00     0000111459

 3 m EUR 3,093.00     0000111480 EUR 3,093.00     0000111479

 4 m EUR 3,194.00     0000111492 EUR 3,194.00     0000111491

Braț din furtun | Suprafață de filtrare: 15 m²

Braț metalic | Suprafață de filtrare: 26 m²

1
Tensiune de alimentare

2

www.deltaevent.ro 18



Unitatea este disponibilă în două variante:

• DualGo

• DualGoplus

DualGoplus

u

u

u

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiuni (I x L x A) 1100 x 633 x 746 mm (ventilator inclus)

Suprafața de filtrare 26 m² (HEPA E12)

Clasa fumului de sudură conform W3 (EN-ISO 15012-1:2013)

Ventilator Tensiune de alimentare 400V/3ph/50Hz

Putere consumată 2.2 kW

Capacitate maximă de extracție 1700 m³/h

Lungime 2 m | 3 m | 4 m

Diametru Ø 160 mm

General Greutate totală aprox. 160 kg

Nivel de zgomot

Consultați fișele cu date tehnice disponibile pentru specificații detaliate ale produsului.

Braț de extracție

79 dB(A) | cu atenuator opțional: 70 dB(A)

EUR 3,279.00Soluție pentru economie de spațiu

Ventilator puternic

Raport preț/performanță excelent

Unitați fixe

cu doua brațe de extracție din furtun (EconomyArms); cu 
diverse lungimi

cu doua brațe metalice (KUA); cu diverse lungimi

DualGoplus
Include:
- casetă cu comutatorul rotativ 0-1 pentru controlul 
ventilatorului
- piesă pentru tranzitia evacuării ventilatorului de la 
rectangular la rotund Ø 250 mm

Preț de listă de la:

  DualGo

UNITATE DE FILTRARE 
STAȚIONARĂ + VENTILATOR + 

2 BRAȚE

DualGo este o unitate de filtrare fixă prevazută cu doua brațe 
de extracție si ventilator integrat. Unitatea conține un pachet 
de filtrare de unică folosință.

19



COMPONENTELE PRINCIPALE

DualGo

A Ventilator de extracție

B Unitate de filtrare fixă

C Comutator

D EA (EconomyArm) | Braț de extracție din furtun (2)

F Piesă de tranzitie pentru evacuare

DualGoplus

A Ventilator de extracție

B Unitate de filtrare fixă

C Comutator

E KUA | Braț de extracție metalic (2)

F Piesă de tranzitie pentru evacuare

Opţiune

G Atenuator de zgomot

DIAGRAMĂ DE SELECȚIE

Tip DualGo DualGoplus

Preț Nr. articol Preț Nr. articol

Lungime

 2 + 2 m EUR 3,279.00     0000111462 EUR 3,723.00     0000111465

 3 + 3 m EUR 3,351.00     0000111482 EUR 3,901.00     0000111485

 4 + 4 m EUR 3,518.00     0000111494 EUR 4,104.00     0000111497

 2 + 3 m EUR 3,317.00     0000111500 EUR 3,811.00     0000111503

 2 + 4 m EUR 3,398.00     0000111506 EUR 3,913.00     0000111509

 3 + 4 m EUR 3,435.00     0000111512 EUR 4,000.00     0000111515

Opţiune

 Atenuator de zgomot EUR 454.00        0000117554 EUR 454.00        0000117554

KUA | Braț metalic (2)

3

1

2

EA| Braț din furtun (2)
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SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiuni (I x L x A) 2059 x 700 x 764 mm (ventilator inclus)

Suprafața de filtrare 20 m²

Clasa fumului de sudură conform W3 (EN-ISO 15012-1:2013)

Ventilator Tensiune de alimentare 400V/3ph/50Hz

Putere consumată 1.1 kW | 2.2 kW

Capacitate maximă de extracție 1000 m³/h | 1450 m³/h | 1800 m³/h

Lungime 3 m | 4 m

Diametru Ø 160 mm | Ø 200 mm

General Greutate totală aprox. 0 kg

Nivel de zgomot dB(A)

cu atenuator opțional

Consultați fișele cu date tehnice disponibile pentru specificații detaliate ale produsului.

Single: 75 | Single PowerPlus: 76 | Double: 76

Single: 67 | Single PowerPlus: 71 | Double: 71

Unitați fixe

Braț de extracție

EUR 8,028.00Filtru de schimb ”dust-free”

Curațare foarte eficientă în perioada de 
nefuncționare ”offline”

Special pentru extracție de cantități mari de 
gaze de sudură

       WallPro      
Single

UNITATE DE FILTRARE FIXĂ + 
VENTILATOR + BRAȚ(E)

Unitatea WallPro este o unitate pentru filtrarea fumului de 
sudură care include braț de extracție și ventilator. Filtrul de 
inaltă calitate și eficiență, este curațat în mod automat de 
sistemul integrat RamAir™ cu amplificator de puls, bazat pe 
sursa de aer comprimat din afara unitații. 

Unitatea WallPro "PowerPlus" - cu putere marită a 
ventilatorului este în mod particular potrivită pentru aplicatii 
tip "Heavy Duty" cu cantitați mari de gaze de sudură, precum 
sudarea cu sarmă tubulară în combinație cu sudarea 
automată. 

Unitatea este disponibilă cu unu (WallPro Single) sau doua 
(WallPro Double) brațe de extracție.

WallPro 
Double

Preț de listă de la:
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COMPONENTELE PRINCIPALE

A Ventilator de extracție

B KUA | Braț de extracție metalic

C Cutie de control
D Unitate de filtrare fixă

E Recipient de colectare pulberi 18 L.

F Piesă de tranzitie pentru evacuare

Opţiune

G Atenuator de zgomot

DIAGRAMĂ DE SELECȚIE

Tip WallPro Single (1 braț) WallPro Double (2 brațe)

Preț Nr. articol Preț Nr. articol

 Braț de 3 m | Ø 160 mm EUR 8,028.00     0000117352 EUR 9,651.00     0000117360

 Braț de 4 m | Ø 160 mm EUR 8,134.00     0000117368 EUR 9,861.00     0000117376

 Braț de 3 m | Ø 200 mm EUR 8,661.00     0000117388 EUR 10,917.00   0000117400

 Braț de 4 m | Ø 200 mm EUR 8,746.00     0000117413 EUR 11,088.00   0000117425

 Braț de 3 m | Ø 200 mm EUR 9,027.00     0000117384

 Braț de 4 m | Ø 200 mm EUR 9,113.00     0000117408

Opţiune

 Atenuator de zgomot EUR 454.00        0000117554 EUR 454.00        00001175543

2

Capacitatea de extracție: standard (1000 m³/h per braț

Capacitatea de extractie: power (1450 m³/h per braț)

Capacitatea de extractie: PowerPlus (1800 m³/h per braț)

1
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Bancul de lucru este disponibil în două versiuni:

• DraftMax Basic

• DraftMax Ultra

u

u

u

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiuni (L x A x I) 1380 x 1005 x 920 mm

Grila de lucru (L x A) 1366 x 750 mm

Înalțime ajustabilă 920-970 mm

Greutate aprox. 300 kg

Suprafața de filtrare 2 x 26 m² (filtru principal)

Clasă de filtrare M conf. DIN EN 60355-2-69

Ventilator Tensiune de alimentare 400V/3ph/50Hz

Putere consumată 2.2 kW

Debit maxim 2500 m³/h

Consultați fișele cu date tehnice disponibile pentru specificații detaliate ale produsului.

Acopera o zona de lucru mare

Capacitate de extracție optimă (80% prin 
panoul din spate, 20% prin grila de lucru)

Banc de lucru

cu filtru de unică folosință

cu sistem de autocurățare a filtrului pentru o utilizare 
intensivă

Preț de listă de la:

EUR 6,715.00Banc de lucru și extractor în același timp

BANC DE LUCRU

DraftMax este un banc de lucru prevăzut cu sistem de extracție 
si filtrare pentru aplicațiile de sudare și polizare. Conține o 
grilă de lucru, un sistem de prefiltrare în 3 trepte pentru 
oprirea optimă a scânteilor și două cartușe filtrante principale. 
Ambele sistemele de prefiltrare și filtrare au sub ele sertare de 
colectare pentru pulberi. 

Datorită kit-ului panou de extracție spate, bancul DraftMax 
este foarte portrivit pentru aplicațiile de sudare si polizare. 
Panourile laterale cu balamale sunt potrivite pentru 
prelucrarea pieselor cu gabarite mai mari. 

DraftMax
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COMPONENTELE PRINCIPALE

A Atenuator de zgomot / Tubulatură de ieșire

B Kit panou extracție spate

C Panouri laterale

D Grilă de lucru

E DraftMax | Banc de lucru

Opțiune:

F Kit HEPA

DIAGRAMĂ DE SELECȚIE

Preț Nr. articol Preț Nr. articol

Tip

 Unitate standard EUR 6,715.00     0000111745 EUR 8,352.00     0000111746

 Cu kit aditional HEPA EUR 7,533.00     0000111747 EUR 9,172.00     0000111748

DraftMax Ultra

2

1
Banc de lucru DraftMax Basic
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SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiuni I = 600 mm / Ø 420 mm

Suprafața filtrului (CoolantTec) 10 m²

Tensiune de alimentare 400V/3ph/50Hz

Putere consumată 0.55 kW

Debit maxim 1000 m³/h

Control

General Înaltime totală 1070 mm

Greutate totală aprox. 25 kg

Consultați fișele cu date tehnice disponibile pentru specificații detaliate ale produsului.

Ventilator de extracție

manual prin comutatorul de protecție a motorului

EUR 1,991.00Filtrare eficientă a vaporilor de ulei și a 
fumurilor

Multiple posibilitați de montare

Costuri scăzute de exploatare

Filtru pentru vapori de ulei

FILTRU VAPORI DE ULEI + 
VENTILATOR

MistWizard MW-2 este proiectat pentru a fi montat direct pe 
mașina unealtă fără tubulatură si fără să ocupe un spațiu 
suplimentar pe pardoseală. Filtrul colectază efectiv vaporii de 
lichid de racire/ungere și fumul degajat de procesul de lucru și 
returnează lichidul de racire astfel colectat înapoi mașinii.

MistWizard dispune de un proces de filtrare in trei direcții: 
• admisie ciclonica AquaSpin 
• filtru cu inveliș de condensare lichide; clasă de filtrare G3
• CoolantTec - cartuș filtrant hidrofobic

Un manometru indică gradul de colmatare a cartușului filtrant. 

MistWizard + FUA-1800

Preț de listă de la:
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COMPONENTELE PRINCIPALE

A FUA-1800 | Ventilator de extracție

B MW-FAN-KIT | Kit montaj ventilator

C MistWizard | Filtru pentru vapori de ulei

DIAGRAMĂ DE SELECȚIE
Preț Nr. articol

Montare

 Montare pe masina EUR 1,991.00     0000110498

 Montare pe perete EUR 2,375.00     0000110492
1
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