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TW/TWG
imupöydät
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Kestävät teollisuuspöydät tehokkaalla poistolla
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TW/TWG imupöydät

Kestävät teollisuuspöydät 
tehokkaalla imulla 
hiontaan ja hitsaukseen

TW ja TWG ovat teollisia hitsaus- ja hiontapöytiä savun, pölyn 
ja hiukkasten poistoon hitsaus- ja hiontatöiden aikana. 

Pöydät varmistavat tasaisen poiston koko työskentelyalueelle. 

Pöydät liitetään puhaltimeen tai suodatinyksikköön. 

Työtason koko 1370 x 700 mm säädettävä työkorkeudella

 ҇ Vakaa ja kestävä
 ҇ Erilaisiin metallitöihin
 ҇ Avattavat sivuseinät 
 ҇ Kipinäloukku lisävarusteena

 • Takaseinässä kaksi peltiä takaa ilmavirran helpon hallinnan ja 
optimoinnin.

 • Kaksinkertaiset Ø200 mm putkiliitännät pöydän yläosassa 
takaavat hyvän ilmavirran.

 • Yksi lyhyistä sivuista on varustettu hitsauspistoolin pidikkeellä
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TW/TWG imupöydät

TW

TW hitsauspöytä avattavilla sivuseinillä ja 
takaimupaneelilla.
Metallinen työtaso

 • Takapaneelin poisto kahdella erillisellä sulkupellillä

 • Vankka teollinen muotoilu

 • Kaksinkertaiset Ø200 mm putkiliitännät takaavat hyvän 
ilmavirran

 • Säädettävä työskentelykorkeus

 • Avattavat sivuseinät

 • Hitsauspistoolin pidike

 • Helppo koota ja asentaa

 • Vakaa työtaso turvalliseen työskentelyyn

TWG hitsaus- ja hiontapöytä avattavilla 
sivuseinillä. Imu sekä takaseinästä että työtasosta. 
Työtason alla irrotettavat pölysäiliöt.
Irrotettava työtaso on helppo puhdistaa.

TWG

Malli

Malli

 • Takapaneelin poisto kahdella erillisellä sulkupellillä

 • Poisto työtasossa

 • Irrotettavat pölysäiliöt

 • Irrotettava työtaso

 • Vankka teollinen muotoilu

 • Kaksinkertaiset Ø200 mm putkiliitännät takaavat hyvän 
ilmavirran

 • Säädettävä työskentelykorkeus

 • Avattavat sivuseinät

 • Hitsauspistoolin pidike

 • Helppo koota ja asentaa

 • Vakaa työtaso turvalliseen työskentelyyn
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TW/TWG imupöydät

TW

TWG
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TW/TWG imupöydät

Lisävarusteet

Kipinäloukku TST (sarja)

Puinen työtaso imuraoilla

Metallilankasuodatin, joka suojaa suuria hiukkasia vastaan ja 
vähentää kipinöinnin riskiä. Asennetaan takaseinään. 

Toimitetaan 2 kpl: n sarjassa.

Paino 5 kg / sarja

Irrotettava puuritilät savun, pölyn ja muiden hiukkasten 
poistamiseen

Suositeltu ilmamäärä   2000m3/h 3000 m3/h

Painehäviö suositellussa ilmamäärässä

 • ilman kipinäloukkua   250 Pa  300 Pa

 • kipinäloukulla    350 Pa  450 Pa

Paino     140 kg  223 kg

Max kantavuus    150 kg  150 lg

Tekniset tiedot   TW  TWG

Teräsosat sinkitty tai  jauhemaalattu

Toimitetaan puoliksi koottona, helppo asentaa
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Kohdepoistoimuvarret  
kaasuille ja pölyille

Erikoispuhaltimet Liikuteltavat suodatinyksiköt

www.ourex.fi

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.   
Poistamme ilmasta haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet. 

Kartoitus 

Kaikki alkaa kohteeseen 
tutustumisesta yhdessä 

loppukäyttäjän ja 
suunnittelijan kanssa.

Suunnittelu  
& mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat 
luotettavan alustavan arvion 

ratkaisusta – tarvittaessa 
puutteellisillakin lähtötiedoilla.

Ratkaisun 
toteutus

Hoidamme toimitukset tai 
kuljetukset ja suoritamme 
tarvittaessa asennukset, 

integroinnit sekä sähkötyöt.

Käyttöönotto  
& vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa. 
Pidämme huolta, että 

laitteistosi pysyy kunnossa ja 
laajenee vaatimusten mukaan.

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen

Suodatinyksiköt Pakokaasunpoistot

Vetokaapit Paloturva- ja kemikaalikaapitLaboratoriokalusteet 

Oppilaitosten purun- ja 
tekstiilipölynpoistot


