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EkoArmflexi sú o 360° otočné polohovateľné ramená určené na 
uchytenie do steny zabezpečujúce odťah plynných zložiek, výparov, 
pachov alebo jemných mechanických častíc a exhalátov vznikajúcich pri 
zváraní kovov a iných procesoch obrábania rôznych druhov materiálov. 

Sú tvorené kĺbovým mechanizmom na ktorom je natiahnutá flexibilná 
hadica odolná voči iskrám alebo mechanickým časticiam prechádzajúcimi 
ramenom. Na konci odsávacieho ramena sa nachádza odsávací sopúch 
lievikovitého tvaru s klapkou umožňujúcou dodatočnú reguláciu 
množstva nasávaného vzduchu. Odsávacia hubica vďaka svojmu 
špeciálnemu a špecifickému tvarovaniu dokáže zachytiť až o 40% viac 
zváračského dymu ako pri bežných oválnych hubiciach, vďaka čomu nie je 
nutné časté posúvanie ramena pri práci.   

Ramená sú otočné o 360° a vďaka špeciálnej konštrukcii veľmi pružné, 
flexibilné a ľahko sa s nimi manipuluje aj za použitia jednej ruky. 
Manipulácia s ramenom je možná v každom smere a po jeho umiestnení 
nedochádza k samovoľnej zmene polohy. Samostatne pohyblivý je aj 
odsávací sopúch, ktorý sa vie ohýbať a otáčať o 360°, nezávisle od 
samotného ramena. Vďaka tomuto riešeniu si vie pracovník nastaviť 
rameno do optimálnej polohy tak, ako mu najviac vyhovuje.  

Ramená je možné použiť na viacero aplikácií. Buď ich je možné umiestniť 
na samostatnú konzolu uchytenú na stene a následne prepojiť buď s 
odsávacím ventilátorom (môže byť umiestnený priamo na konzole alebo 
mimo nej), prípadne iným odsávacím a filtračným zariadením, alebo ich je 
možné prostredníctvom špeciálnej príruby uchytiť priamo do odsávacieho 
zariadenia umiestneného nad pracoviskom. Odsávacie ramená EkoArm 
flexi sú vhodné aj v prípade použitia centrálneho odsávacieho systému a 
nutnosti odsávania z viacerých pracovísk súčasne. 

Odsávacie ramená EkoArm flexi sú štandardne dostupné v dĺžkach 2,3, 
3,3 a 4,3 m. Je tak možnosť zvoliť ich dĺžku podľa potreby alebo v 
závislosti od charakteru vykonávanej činnosti, prípadne priestorových 
možností. V prípade požiadaviek vieme dĺžku alebo prevedenie ramena 
prispôsobiť individuálnym požiadavkám zákazníka. 

s možnosťou jej regulácie 

Tri dostupné dĺžky – 2,3, 3,3 a 4,3 m 

Možnosť prispôsobenia dĺžky a prevedenia 

Predĺžená záruka na 3 roky

Vysoká záchytná schopnosť dymu a prachuPrémiová kvalita za rozumnú cenu 

v rôznych zariadeniach a pri rôznych aplikáciách 

Pohyblivé vo všetkých smeroch, otočné o 360°

Veľmi ľahká manipulácia a polohovanie

Univerzálne riešenie s možnosťou použitia 

Výhody odsávacieho ramena EkoArm flexi
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EkoArmflexi
Polohovateľné otočné odsávacie ramená pre uchytenie do steny  

ROČNÁ 
ZÁRUKA

Na nepretržitú prevádzku

V kombinácii s odsávacími ventilátormi Ekofan Vario

Pri použití centrálneho odsávania 

Pri použití nástenných filtračných jednotiek a odsávacích 
zariadení

V prevádzkach klasifikovaných ako nevýbušné prostredie

Pri odsávaní plynných zložiek vznikajúcich pri zváraní

Pri odsávaní prachu a jemných častíc vznikajúcich 
pri opracovaní rôznych druhov materiálov

Pri odsávaní výfukových plynov, výparov, pachov a pod.  

Pri odsávaní veľkého množstva dymu a prachu 

Možné využitie: 



Hmotnosť

Parameter

Dostupné dĺžky

Priemer hadice

Typ ramena

Odsávací sopúch

Uchytávanie

19 kg

2,3 m / 3,3 m / 4,3 m

150 mm

hadicové, kĺbový systém

áno, s klapkou

vrchné

Technické parametre
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