
Skupina Nederman je vodilni svetovni proizvajalec in razvijalec izdelkov 
in rešitev v sektorju okoljevarstvene tehnologije. Filtriramo, čistimo in 
recikliramo v zahtevnih okoljih. NEDERMAN izdelki in rešitve pomagajo 
izboljšati vašo ekonomiko proizvodnje, zmanjšujejo vpliv industrijskih 
procesov na okolje in pomagajo zaščititi vaše zaposlene pred škodljivimi 
prahi, delci in vlakni, plini, varilnim dimom in plini, izpušnimi plini vozil in  
oljno meglico. 

Čist zrak za  
pomembna  
opravila
Promocijska ponudba 
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Naročite danes pri najbližjem 
Nedermanovem distributerju!

Vedno najboljša ponudba!

Naročite danes!
Ponudba velja do  
15. Septembra 2017

Velikost: 460 x 380 mm
Izdelek št. : 70500144

V kitu so Nedermanove namizne odsesovalne roke opremljene z mini 
odsesovalno napo in ni potrebnih dodatnih odsesovalnih šob. Mini 
odsesovalna napa je tudi univerzalni vmesnik za priklop na druge nape. 

Izkoristite promocijsko ponudbo za nakup Nedermanove večnamenske nape. 
Je popolnoma prozorna in ne popači slike. Lahko je obračljiva za vse potrebe 
odsesovanja. 

Ergonomska,  
prozorna,  
večnamenska napa

Promocijska  
cena 



Opis Izdelek št. 70505144

Roka 1 x FX50
Dolžina roke 1,000 mm
Napa 1 x več namenska napa
Teža  kompleta 14 kg

Opis Izdelek št.  70505744

Roka 2 x FX50
Dolžina roke 2 x 1,000 mm
Napa 2 x mini napa
Teža kompleta 17 kg

Praktična rešitev 
za odsesovanje pri 
izvoru
Vseeno ali delate v laboratoriju, 3D tiskanju, lepilni postaji, frizerskem 
salonu, zdravstvenem domu oziroma v lekarni, povsod potrebujete 
svež zrak in zdravo delavno okolje. Nedermanovi namizni odsesovalni 
kompleti vam nudijo prav to- poleg neverjetne prilagodljivosti in 
optimalne učinkovitosti.  

Ena od skrivnosti je, da so FX originalne roke oblikovane tako, da nudijo 
edinstveno okretnost. Dva spoja na roki lahko rotirata 360 stopinj, kar 
vam omogoča, pozicioniranje nape prav tam, kjer jo najbolj potrebujete. 

Mimogrede: Ste vedeli, da postrani pozicionirana napa blizu mize daje 
najbolj učinkovit zajem ?

Zglobne ekstrakcijske roke so najboljša in najbolj stroškovno učinkovita 
rešitev za odsesovanje majhnih volumnov znotraj omejenega območja. Lahko 
jih uporabite tudi ko je vir osnaževanja prevelik da bi bil popolnoma zaprt in 
ima določene točke, kjer se lahko pojavi onesnaženje.

Nedermanovi namizni odsesovalni kompleti vsebujejo Nedermanove FX roke.  
Narejene so iz lahkih eloksiranih aluminijastih sekcij, ki so sestavljene skupaj 

Nedermanov Kit 2000 je namenjen za eno 
delavno mesto, kjer so potrebe po pretoku 
zraka do 100 m3/h. Komplet vsebuje FX 
originalno odsesovalno roko, Nederman 
N3 ventilator z nadzorom hitrosti in ločen 
filtrirni del, ki vsebuje filtrirni vložek za 
separacijo trdih delcev, HEPA in pline. 
Prozorna večnamenska napa nudi odlično 
vidljivost brez popačenosti. Napa je 
prilagodljiva na vse položaje za različna 
odsesovanja. Cev, povezave in nosilec so 
vključeni v kompletu.   

Nedermanov namizni komplet Kit 2500 je 
narejen za dva selovna mesta, kjer je potreba 
po pretoku zraka do 75 m3/h na odsesovalno 
roko. Komplet vsebuje dve FX50 originalni 
odsesovalni roki, Nedermanov ventilator 
N3 z nadzorom hitrosti in ločen filtrirni del, 
ki vsebuje filtrirni vložek za separacijo trdih 
delcev, HEPA in pline. Napa je prilagodljiva 
na vse položaje za različna odsesovanja. Cev, 
povezave in nosilec so vključeni v kompletu.   

Za dva uporabnika 

Namizni odsesovalni 
komplet KIT 2500

Za enega uporabnika 

Namizni odsesovalni 
komplet Kit 2000

• Učinkovito odsesovanje dima in prahu
• Nizka raven hrupa
• Visoka energetska učinkovitost
• Visoka okretnost 
• Stabilno pozicioniranje
• Estetsko oblikovano
• Maksimalno prilagodljiva namestitev in lahko premično

z vrtljivimi zglobi. Ko jih pravilno namestimo, jih lahko fiksiramo v pozicijo na 
zglobih.

FX roke so bile razvite z nižjo stopnj hrupa v mislih. To smo dosegli z 
računalniškimi simulacijami za povečanje pretoka zraka, zmanjšanje hrupa za 
5DB ali več v primerjavi z podobnimi produkti na trgu. Povečan pretok zraka 
tudi zmanjšuje potrebo po večji zmogljivosti ventilatorja, kar naredi komplet 
še bolj tih.

Izkoristite posebno ponudbo za Nedermanovo prozorno odsesovalno večnamensko napo 

Promocijska cena Promocijska cena 

▼

Fleksibilna. Energijsko  
učinkovita. Tiha.


