
MOBIL ELSZÍVÓ EGYSÉG 

Kiválóan alkalmas bármely járműjavító műhely vagy teljes 
körű szolgáltatást nyújtó műhely számára.

A Plymovent FumeCaddie™-t úgy tervezték, hogy a 
beltérben működő járművek vagy tűzoltó szerek által 
kibocsátott kipufogógázokat a forrásnál fogja fel, és 
elszívja azokat az épületből. A FumeCaddie™ egy 
könnyen használható kipufogó csatlakozó segítségével 
közvetlenül a jármű vagy készülék kipufogócsövéhez 
illeszthető*.

A FumeCaddie™ bármilyen 100 mm-es (4 hüvelykes) 
tömlőhöz és Plymovent kipufogó adapterhez csatlakoztatható, 
így gyorsan köthető közvetlenül egy jármű, SUV, teherautó, 
szabadidőjármű, motorkerékpár vagy bármilyen más típusú 
motor kipufogócsövéhez.

A FumeCaddie™ hordozható elszívó ventilátor egy tömlőn 
keresztül szívja el a füstöt a forrástól, és a kifúvó tömlőn 
keresztül az épületen kívülre juttatja azt*. Az elszívó egy 
egyfázisú, 50 Hz-es ventilátorból, egy 5 m (16 láb) hosszú 
tápkábelből és hőkioldóval ellátott motorindítóból áll, 
mindez egy könnyen mozgatható, ergonomikus kocsira 
szerelve.

* a tömlőket és a kipufogó csatlakozót külön kell megrendelni. 

FUMECADDIE™

BENEFITS

Kiváló mozgathatóság 

Integrált hőkioldó

5 perc alatt telepíthető 

5 m (16’) villamos kábel, 240V-os csatlakozóval 

Since 1975

MEGBÍZHAT A PLYMOVENT 

TERMÉKEKBEN, ÚGY HOGY AZOK

MEGBÍZHATÓAN ÉS KÖVETKEZETESEN 

MEGFELELNEK AZOKNAK AZ

ELŐÍRÁSOKNAKAMELYEKET AZ ÖN 

ALKALMAZÁSA MEGKÖVETEL.

AMELYEKET AZ ÖN ALKALMAZÁSA 

MEGKÖVETEL.

THAT YOUR APPLICATION DEMANDS.

www.plymovent.com

     ÚJ TERMÉKPRODUCT



Material frame Porszórt horganyzott acél

Colour Bazalt szürke RAL 7011

Dimensions 
690 x 407 x 1067 mm 

(27 x 16 x 42 in.) 

Weight
kb. 45 kg (100 lbs) tömlő 

nélkül

Cikkszám
number

0000006413

MŰSZAKI ADATOK

A Plymovent törődik az Ön által belélegzett 

levegővel. Olyan termékeket, rendszereket és 

szolgáltatásokat kínálunk, amelyek biztosítják a 

tiszta levegőt a munkahelyen, bárhol a világon.

Tiszteljük a környezetet, és kiváló minőségű 

termékeket szállítunk. Sokéves tapasztalatunk és 

a vevői igények iránti őszinte elkötelezettségünk 

lehetővé teszi, hogy pontosan az Ön által 

igényelt megoldásokat kínáljuk.

Az Ön alkalmazásához megfelelő termék megválasztása 

kulcsfontosságú a költséghatékonyság és a teljesítmény 

biztosításához. 

Annak meghatározásához, hogy mi a legjobb az Ön helyzetében, 

kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Plymoventtel, és tekintse át a 

különböző lehetőségeket. 

A Plymovent felismeri annak fontosságát, hogy mind a 

végfelhasználóknak, mind a forgalmazóknak megfelelő tanácsokat 

adjon. A forgalmazók globális hálózata támogatja Önt a helyes 

választásban, segít a telepítésben, és természetesen biztosítja a 

Plymoventtől elvárható szolgáltatást.

A teljes specifikációt lásd a FumeCaddie™ termék műszaki

adatlapon.

A MEGFELELŐ TERMÉK 

KIVÁLASZTÁSA 

2132  Göd 
Pozsonyi u.15
Hungary

T +36 (0) 27 530 300                  

E  informaciokeres@plymovent.hu
I  www.plymovent.hu

Magyarországon forgalmazza:

AC PlymoVent Kft


