SUS-5/203
Flexibele afzuigslang
De SUS-5/203 is een flexibele slang met een zuigmond, uitgerust met
een magneetvoet. Deze wordt geleverd met een slangklem en kan
worden vergroot met een verlengslang.
De SUS-5/203 wordt aangesloten op een mobiele lasrookafzuiger.
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Toepassingen
De SUS-5/203 is geschikt voor de volgende toepassingen:
• MIG-MAG/GMAW lassen
• TIG lassen
• FCAW lassen
• elektrode/MMAW lassen
De SUS-5/203 nooit gebruiken voor de volgende
toepassingen en in de volgende situaties:
• booggutsen
• aluminium lasersnijden
• afzuiging van agressieve rook en gassen (bv. van zuren,
alkaline, lithiumbevattende soldeerpasta)
• afzuiging van hete gassen (hoger dan 45°C/113°F
continue)
• slijpen van aluminium en magnesium
• vlamspuiten
• afzuiging van cement, zaagsel, houtsnippers etc.
• afzuiging van sigaretten, sigaren, tissues of andere
brandende deeltjes, voorwerpen of zuren
• alle situaties waarin explosies kunnen voorkomen;
explosieve stoffen/gassen
Specificaties

 Afmetingen en eigenschappen
Slanglengte

5 m (16.5 ft)

Diameter

203 mm (8 in.)

Kleur:
• zuigmond
• slang

• zwart RAL 9005
• grijs RAL 7024

Materiaal:
• zuigmond
• slang

Gewicht (netto)

Buitengebruik toegestaan

nee

Opslagcondities

• 5-45°C (41-113°F)
• relatieve vochtigheid max.
80%

 Productcombinaties
MFD, MFS, MFE

mobiele unit

 Beschikbare opties
EXS-5/203

verlengslang 5 m (max.
slanglengte: totaal 10 m)

 Leveringsomvang
Afzuigslang met zuigmond - Slangklem

 Bestelinformatie
Artikelnummer

7900068030

Aantal/verpakking

1

 Transportgegevens
Brutogewicht

10 kg (22 lbs)

Afmetingen verpakking

20 x 25 x 135 cm
(7.9 x 9.8 x 53.2 in.)

Max. aantal/pallet

24

Douanetariefcode

8421.9900.99

Land van oorsprong

Nederland

• staal
• synthetisch materiaal met
externe spiraalversterking,
slijtvast
9,5 kg (21 lbs)

 Prestatie
Luchtstroom

max. 1600 m3/h (942 CFM)

 Omgevingscondities
Bedrijfstemperatuur:
• minimum
• nominaal
• maximum

• 5°C (41°F)
• 20°C (68°F)
• 45°C (113°F)

Max. relatieve vochtigheid 80%
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Type

SUS-5/203

Artikelnummer

7900068030

Productgroep

Afzuigarmen en -slangen

Versie

181111/0

Kijk voor de laatste versie op www.plymovent.com.

