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Tekniska data

Maskinanslutningar
- träbearbetning och slöjd

  Svarvarm SVA-

    • Ledbar utsugsarm och utsugshuv med skydd i
polycarbonat.

    • Slanganslutning 80 eller 100 mm.
    • Lägesstabila gasfjädrar.
    • Ansluts med manuell skjutventil SKV- eller automa-

tisk elventil ELV-

Ledbar utsugsarm LUA-

    • Ledbar utsugsarm med sugtratt eller utsugshuv
med skydd i polycarbonat.

    • För mindre svarvar, borr- och slipmaskiner etc.
    • Finns med svarv- eller plant fäste (för vägg, bord

etc)
    • Slanganslutning: 60 eller 80 mm.
    • Ansluts med klaffventil KLV-60, manuell skjutventil

SKV- eller automatisk elventil ELV-.

Utsugsarm Flexi-60

    • Böjbar utsugsarm med sugtratt och magnetfäste.
    • Fästes med magneten direkt på maskinen eller på

en separat fästplatta.
    • Lämplig till borr- och slipmaskiner, kontursågar mm.
    • Slanganslutning: 50 eller 60 mm.
    • Ansluts vanligen med klaffventil KLV-60 eller

manuell skjutventil SKV-

Svarvkåpa SVK- med kastskydd

    • Dammkåpa med hel sugspalt och spåntråg
med utsugsstos. Utsugshuv med plexiglasskydd.

    • Slanganslutning: 80 eller 100 mm.
    • Två utsugspunkter.
    • Ansluts med manuell skjutventil SKV- eller auto-

matisk elventil.

(Se även separat trycksak)

För mera information - kontakta CENTAB Sverige AB  0510 - 253 00  -  www.centab.se

Denna produkt släpps inom kort
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Tekniska data

Bandsåg

    • Bandsågslåda monterad under sågbordet.
    • Med inkapslad bladledare.
    • Slanganslutning 60 eller 80 mm.
    • Ansluts med manuell skjutventil SKV- eller

automatisk elventil ELV-
    • Finns flera olika lösningar.

Rikt- & planhyvel

    • Maskinens befintliga utsugsstos justeras med
en reduktion.

    • Slanganslutning: 80 och 100 mm.
    • Ansluts med manuell skjutventil SKV- eller

automatisk elventil ELV-

Maskinanslutningar
- träbearbetning och slöjd

Stockvägen 4
531 54  LIDKÖPING

Tel: 0510 - 253 00    Fax: 0510 - 253 01
e-mail: info@centab.se       www.centab.se

Sophuv

    • Vid maskiner som alstrar mycket spånor etc
kan det vara lämpligt med en sophuv.
Denna förhindrar att spånorna fastnar i
städslangarna.

    • Anslutningar: 80 och 100 mm.
    • Ansluts med manuell skjutventil SKV-

OBS! Sophuven ska endast användas till grövre ma-
terial. Sopa aldrig fint damm och mindre partiklar.


