
AFZUIGARM

Telescopische puntafzuiging, ideaal voor krappe 
werkplekken, bijv. lasplaatsen en werkbanken

PTEX



Telescopische puntafzuiging 
voor krappe werkplekken
FUMEX PTEX – een compacte en soepele telescopische puntafzuiging met lage drukval. 
De diameter is Ø125 mm en de puntafzuiging kan in de lengte worden aangepast 
tussen 1,3 en 2,1 meter. Een gasveer balanceert het zelf gewicht van de arm, en de 
PTEX is voorzien van een draaiknop voor het afstellen van de wrijving in het bovenste 
scharnierpunt, waardoor de aanpassing zeer eenvoudig is.

De afzuigunit met handmatige klep is volledig van staalplaat gemaakt en heeft het 
eenvoudige snelkoppelsysteem van Fumex voor de accessoires. Deze kan 360° gedraaid 
en 90° gekanteld worden. Daarbij kan de wandbevestiging 360° zwenken.

De puntafzuiging wordt standaard geleverd met brandwerende PVC-slang, en afhankelijk 
van de aard van het werk, is er een uitgebreide keuze aan verschillende slangen.
De uitwendige draagarmen zorgen voor een kleine drukval en het risico op 
verstoppingen is minimaal. De gladde binnenkant van het afzuigkanaal zorgt dat de 
PTEX eenvoudig schoon te maken is.

De FUMEX PTEX is gemakkelijk te installeren en heeft accessoires voor montage aan het 
plafond of op de vloer.

FUMEX PTEX 
Telescopische 
afzuiger van 
1,3 - 2,1 meter
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Uitvoering
De puntafzuiging wordt gedeeltelijk gemonteerd 
geleverd, incl. wandbevestiging voor eenvoudige 
montage.

Soort slang
PVC. Brandwerend, geschikt voor lasdampen en 
rookgassen. Temperatuurbestendig tussen -10°C 
en +90°C. Andere slangkwaliteit kan op aanvraag 
worden geleverd.

Oppervlaktebehandeling
Kunststof onderdelen PA, PA 30% en PEHD-300
Aluminium onderdelen Geanodiseerd of  
   poedergelakt
Stalen onderdelen  Zwart geoxideerd, 
   elektrisch verzinkt
   of poedergelakt.

Gewicht (excl. slang)
14,1 kg incl. wandbeugel en draaipunt.

Plafond- en vloersteun
De PTEX wordt standaard geleverd met een 
muursteun, en kan ook op de vloer of aan het 
plafond worden gemonteerd.

PTXA
 • Plafond- en vloersteun
 • Verkrijgbaar in lengtes  

 van 0,5/1/1,5/2/2,2 meter.
 • 360° draaibaar.

Verlengleiding PFS
Met magnetisch mondstuk en snelkoppeling. 
Slang moeilijk brandbaar volgens DIN4102B2 (M2).

Accessoires

Conische kap PK
Kap in staalplaat met snelkoppeling. 
Poedergecoat antraciet grijs. 

Specificatie

Artikel Ø (mm) Längte (mm) Gewicht (kg)

PFS -125/4 125 4000 4

PFS -125/8 125 8000 6
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