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Plymoth Maxi-Mesa &
Super-Mesa 

Art.nr. Beschrijving
P-774 Super-Mesa 1 m met zijpanelen. 1mx1m (LxB).
P-775 Super-Mesa 1,4 m met zijpanelen. 1,4 mx 1 m (LxB).
P-776 Maxi-Mesa 1 m met zijpanelen en 75 mm U-vormige brede ijzeren staven. 1mx1m (LxB)
P-777 Maxi-Mesa 1,4 m met zijpanelen en 75 mm U-vormige brede ijzeren staven. 1,4 mx 1 m (LxB)
P-782 Maxi-Mesa 1m met zijpanelen en verticale 40x5mm platte stangen. 1mx1m (LxB)
P-783 Maxi-Mesa 1,4 m met zijpanelen en verticale ijzers van 40 x 5 mm. 1,4 mx 1 m (LxB)
P-778 Spark Trap voor Maxi-Mesa / Super-Mesa 1m. 2 stuks
P-779 Spark Trap voor Maxi-Mesa / Super-Mesa 1,4 m. 2 stuks
P-069 Flexi FLB afzuigarm 1,5 m. Diameter 160 mm.

Mesa Afzuigtafels met Perslucht gereinigd Filter
Plymoth Maxi-Mesa is een moderne afzuigtafel met 
gecombineerde achter- en onderafzuiging en regelklep. 
Leverbaar in 1m en 1,4m breed.

Plymoth Super-Mesa is een afzuigtafel met 
achteraanzuiging en meetklep. Leverbaar in 1m en 1,4m 
breed. 

Unieke regelklep
Plymoth Maxi-Mesa / Super-Mesa zijn standaard uitgerust 
met een regelklep die het mogelijk maakt de breedte 
van de verticale openingen van het achter paneel aan 
te passen. U kunt de totale luchtvolume eenvoudig 
aanpassen d.m.v. een handgreep aan de voorkant.

Afzuigarm
Voor laswerkzaamheden kan de afzuigtafel worden 
uitgerust met een Flexi 1,5 m afzuigarm. Dankzij de unieke 
regelklep kan de luchtvolume worden verdeeld tussen 
achterafzuiging, afzuiging onderzijde en de afzuigarm.

Vernieuwd ontwerp
Plymoth Maxi-Mesa/ Super-Mesa is gemaakt van 3 mm 
plaatstaal. De tafelhoogte kan worden aangepast tussen  
800-950 mm. De zijpanelen kunnen worden geopend 
voor lange objecten. Gewenste luchtvolume voor 1m tafel 
is 1500-2000m3/h en voor 1,4m tafel 2000-3000m3/h. 
Het wordt verbonden met een externe ventilator en 
afzuigsysteem. Aansluit diameter 200mm.

CF-Eco
Het CF-Eco filter is ontworpen voor gebruik in combinatie 
met de Maxi afzuigtafels. Met een filterefficiency tot 99,9% 
is de CF-Eco geschikt voor het filteren van bijvoorbeeld 
lasdampen, slijpstoffen etc. De schone lucht wordt zonder 
warmteverlies gerecirculeerd in de ruimte. Een HEPA filter 
en/of Actief Koolfilter optioneel leverbaar.


