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Ramię odciągowe dalekiego zasięgu w wersji wiszącej do zastosowań przemysłowych  
typu Solid-Maxi 

 
 

Przeznaczenie urządzenia 
Ramię odciągowe typu Solid-Maxi jest ramieniem odciągowym dalekiego zasięgu przeznaczonym do odciągania 
zanieczyszczeń pyłowo gazowych powstających na stanowiskach pracy. 
Ramię odciągowe typu Solid-Maxi doskonale sprawdza się na stanowiskach spawalniczych, szlifierskich a także jako odciąg 
oparów, pyłów, pary oraz spalin. 
Urządzenie może być włączone do centralnej instalacji wentylacyjnej lub współpracować z indywidualnym wentylatorem 
odciągowym (→ Stanowiskowy Wyciąg Uniwersalny Zefir-Solid-Maxi). 
 
Ramię odciągowe typu Solid-Maxi nie jest przeznaczone do odciągania zanieczyszczeń działających korodująco  
lub tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe. 
 

 

 
 
 

Budowa urządzenia 
Ramię odciągowe typu Solid-Maxi jest urządzeniem odciągowym przeznaczonym do intensywnego użytkowania 
przemysłowego, na stanowiskach wymagających większego zasięgu działania niż standardowe ramiona serii Solid-SX. 
Zasięg ramienia odciągowego Solid-Maxi instalowanego na konsoli montażowej KM-1 wynosi ok. 4,7 m. 
Elementem nośnym ramienia jest aluminiowa głowica obrotowa (odlew), która pozwala na obrót ramienia wokół osi pionowej, 
przy czym konstrukcja głowicy pozwala na pełnym obrót ramieniem (360º). 
Konstrukcję ramienia tworzy układ profili aluminiowych o podwyższonej sztywności połączonych stalowymi przegubami 
ciernymi. Do zrównoważenia ciężaru urządzenia zastosowano siłowniki gazowe. 
Rury na odcinkach prostych są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, a na przegubach zastosowano trwałe przewody 
elastyczne. Ssawka urządzenia jest wykonana z blachy aluminiowej. 
Standardowo urządzenie jest malowane farbami proszkowymi na kolor czarny. 
Ramię odciągowe typu Solid-Maxi może być na życzenie wyposażone w przepustnicę powietrza. 
 
Montaż  
Ramię odciągowe typu Solid-Maxi należy mocować do ściany lub konstrukcji przy użyciu konsoli montażowej KM-1  
(na odrębne zamówienie). 
 
Cechy charakterystyczne urządzenia 
Ramię odciągowe Solid-Maxi jest przemysłowym urządzeniem przeznaczonym do pracy ciągłej, do warunków przemysłowych. 
Aby sprostać trudnym warunkom do jakich zostało przewidziane charakteryzuje się następującymi cechami: 
• wyjątkowo daleki zasięg ramienia (ok. 5m) pozwala na stosowanie go na stanowiskach wymagających znacznie dłuższych 
odciągów niż standardowe, 
• stalowo-aluminiowa konstrukcja pozbawiona elementów plastikowych gwarantuje wytrzymałość na uderzenia, 
• wyjątkowo trwała aluminiowa ssawka dymów spawalniczych, 
• siłowniki gazowe dla zrównoważenia masy segmentów ramienia, 
• brak elementów nośnych i regulacyjnych wewnątrz ramienia, 
• łatwy dostęp do elementów regulacyjnych (przegubów), 
• węże elastyczne wysokiej jakości. 
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Dane techniczne 
 

 
Rysunek wymiarowy ramienia Solid-Maxi 

 
 
 

Parametr Wartość 

L [mm] 4890 

X [mm] 3010 

Y [mm] 563 

Z [mm] 530 

Masa urządzenia [kg]* 31 

Nominalny strumień powietrza [m3/h] 1000-1200 

Opory przepływu dla V=1000m3/h [Pa] 500 

Ø zew. ssawki [mm] 320 

Minimalna wysokość pomieszczenia [m]** 4,9 

* Bez konsoli montażowej KM-1 
** Przy założeniu, że wysokość montażu ramienia wynosi 2,56m nad posadzką. 

 
 
 
 

 
 

Zasięg minimalny ramienia Solid-Maxi (wymiary w mm) 
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Zasięg maksymalny ramienia Solid-Maxi (wymiary w mm) 
 

Notatki 
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