
Super-Max afzuigarm



Super-Max afzuigarm, lengtes 1,5-2-3-4 mtr.
diameters Ø 100/125/160/200 mm
Door een afzuigarm moeten dampen, gassen en stof 
direct bij de bron worden afgezogen voordat deze 
worden ingeademd of zich kunnen verspreiden door 
de ruimte. Hierdoor wordt een betere en gezonde 
werkomgeving gecreëerd, er is minder slijtage aan de 
machines en de schoonmaakkosten zullen verminderd 
worden. Voorwaarde is dat de afzuigarm licht en makkelijk 
te gebruiken is.
Plymoth is hiervoor de beste keuze.

Ongehinderde luchtstroom door de slang
De Super-Max heeft een externe parallellogram 
ondersteuning voor lagere luchtweerstand, dit betekent: 
• Betere zuigprestaties met elke ventilator 
• Laag geluidsniveau 
• Geen vervuiling op de drager en scharnieren

Perfect uitgebalanceerd
Het geheim is de externe parallellogram ondersteuning
Met gasveren. Het zuigmondstuk beweegt hierdoor zeer
licht en is toch positie stabiel. De Super-Max is zeer 
robuust en heeft een lange levensduur, zelfs onder zware 
omstandigheden.

Een product van hoge kwaliteit
De Super−Max is een afzuigarm van hoge kwaliteit. 
Het lange stalen mondstuk is vonk-, chemicaliën- én 
hittebestendig. Het mondstuk is voorzien van een 
afsluitklep. De slang is glad aan de binnenzijde en gaat 
lang mee. Alle metalen delen zijn met hoge precisie 
lasergesneden.

Gepatenteerd afzuigmondstuk
Het afzuigmondstuk kan meer dan 110° in alle richtingen 
gedraaid worden en blijft in de gekozen positie staan. 
De flensrand aan de voorzijde van het mondstuk 
produceert een gunstig zuigeffect: het bereik van de 
afzuiging wordt ermee vergroot terwijl het zicht op het 
werk niet gehinderd wordt.

Type Art. Nr.
Ø 100 mm 

Art. Nr.
Ø 125 mm

Art.Nr.
Ø 160 mm 

Art.Nr.
Ø 200 mm 

Super-Max 1,5 m (0,25 m+1,5 m) met wandbevestiging P-068 P-075 P-112 P-292
Super-Max 2 m (0,5 m+1,5 m) met wandbevestiging P-123 P-076 P-113 P-293
Super-Max 2,2 m (0,25 m+2 m) met wandbevestiging P-070 P-077 P-114 P-294
Super-Max 2,5 m (0,5 m+2 m) met wandbevestiging P-124 P-078 P-115 P-295
Super-Max 3 m (0,5 m+3 m) met wandbevestiging P-072 P-079 P-117 P-296
Super-Max 4 m (0,5 m+0,7+1,5 m) met wandbevestiging P-073 P-080 P-121 P-297
Ventilatorsteun en zuigaansluiting P-088 P-016 P-089
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Super-Max

DUST SOLUTIONS
Eiffelstraat 44

8013 RT Zwolle
tel: +31(0)38-2020154
fax:+31(0)38-2020157

sales@dustsolutions.nl
www.dustsolutions.nl

Officiële importeur voor de Benelux:


