
 

Geovent ASA-HV50 og MINI-HV50 udsugningsarm for 
højvakuumanlæg er velegnet til svejserøg, slibestøv og 
dampe m.v. Hensynet til operatøren er i centrum med 
let placering af armen, god ergonomi og effektivitet.
Slangen er monteret udvendigt på bærearmen, der 
nemt kan placeres i enhver ønskelig position. 
Armen er opbygget af 3 knæled og 2 drejeled. Fås i 
længder på Mini: 1 m og 1,5 m ASA: 2, 3  og 4 m. Med 
udlæggerarm kan rækkevidden forlænges til op til 8 m. 
Slangen er GeoFlex High ø50 mm med en kapacitet på 
100 - 200 m³/h.

Armen er opbygget med en vægkonsol i pulverlakeret 
stål. Konsollen kan dreje 270°.

Tragten er støjdæmpet specialtragt for HVU udsugning, 
er forsynet med et integreret greb og kan drejes i alle 
tænkelige positioner. Tragten er af pulverlakeret stål.

Slangen er sort GeoFlex High slange med et 
temperaturspænd fra -40°C til +60°C.

Yderste arm er udført i 25x25 mm aluminiumsrør 
og inderste forstærkningsarm er udført i 35x35 mm 
aluminiumsrør. Disse er forbundet via knæled med 
friktionsskiver og tallerkenfjedre.
Inderste forstærkningsarm er forsynet med gasdæmper.

Kapacitet er op til 200 m³/h.

Udsugningsarm

ASA-HV50 og MINI-HV50 sugearm
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Varenr. Beskrivelse

74-480 ASA-HV50 sugearm 2 m

74-481 ASA-HV50 sugearm 3 m

74-482 ASA-HV50 sugearm 4 m

74-483 MINI-HV50 sugearm 1 m

74-484 MINI-HV50 sugearm 1,5 m

74-485 HV50 tragt med magnet

Bestillingstabel
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ASA-HV50 og MINI-HV50

Arm-længde A B D E F

Arm på 2 m 920 mm 680 mm 206 mm 120 mm 200 mm

Arm på 3 m 1420 mm 1180 mm 206 mm 120 mm 200 mm

Arm på 4 m 1870 mm 1710 mm 206 mm 120 mm 200 mm

Målskitser Målskitser - Vægkonsol

Måltabel for ASA-HV50

Målskitse for MINI-HV50

HV50 arm
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