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HE500 Turbin 4 hk

• Upp till 4 samtidiga användare
• Max rörlängd 30-35 meter

HE900 Turbin 7,5 hk

• Upp till 8 samtidiga användare
• Max rörlängd 50-55 meter

HE1500 Turbin 2 x 7,5 hk 

• Upp till 12 samtidiga användare
• Klarar över 50 meter rörlängd

Tekniska data
Effekt hk 4

Effekt W 3000

Spänning V 400

Vakuum kPa 28,4

Luftmängd m3/h 390

Kapacitet dammpåse liter 35

Filteryta m2 3

Max ingångstryck bar 6

Bredd/djup/höjd cm 63/55/148

Vikt kg 135

Ljudtrycksnivå dB(A) 68

Röranslutning Ø mm 75

Tillbehör:
Dammpåse, art nr 118.500 
Luftfilter, art nr 001.1021

Tekniska data
Effekt hk 7,5

Effekt W 5500

Spänning V 400

Vakuum kPa 28,4

Luftmängd m3/tim 550

Kapacitet dammpåse liter 50

Filteryta m2 5,2

Max ingångstryck bar 6

Bredd/djup/höjd cm 98/55/155

Vikt kg 185

Ljudtrycksnivå dB(A) 71

Röranslutning Ø mm 75

Tillbehör:
Dammpåse, art nr 118.500 
Luftfilter, art nr 001.1001

Tekniska data
Effekt hk 2 x 7,5

Effekt W 11000

Spänning V 400

Vakuum kPa 28,4

Luftmängd m3/tim 550 + 550

Kapacitet dammpåse liter 50

Filteryta m2 8

Max ingångstryck bar 6

Bredd/djup/höjd cm 136/55/157

Vikt kg 270

Ljudtrycksnivå dB(A) 74

Röranslutning Ø mm 75

Tillbehör:
Dammpåse, art nr 118.500 
Luftfilter, art nr 001.1011

centralutsugar

Finns även i ATEX-klassat utförande.

Finns även i ATEX-klassat utförande.
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PF91 Förfilter 

• Fångar upp sten, glas etc
• Minimerar risken för skador på turbinens filter

PFX91 Förfilter ATEX kl 22

• Uppfyller kraven i enlighet med ATEX 94/9/EC direktivet
• Anvandas i potentiella explosiva miljoer upp till
• zon 22 (ATEX 99/92/EC)
• Antistatiskt filter som ar BIA-certifierat, klass M
• Automatisk/manuell filterrengoring med RotoJet.

Tekniska data
Anslutningstryck bar 6

Röranslutning Ø mm 75

Dammbehållare kapacitet liter 35

Filteryta m2 8

Bredd/djup/höjd cm 63/55/148

Tekniska data
Anslutningstryck bar 6

Röranslutning Ø mm 75

Dammbehållare kapacitet liter 90

Bredd/djup/höjd cm 63/55/148

förfilter
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centralutsug

HTE300 Turbin 3 hk 
Stationärt utsug för två samtidiga användare. Ingen
rördragning erfordras. Anslut el och tryckluft – allt klart.

Tekniska data 

Effekt hk 3

Effekt W 2200

Spänning V 400

Vakuum kPa 28,4

Luftmängd m3/h 360

Kapacitet dammpåse liter 26

Filteryta m2 3

Max ingångstryck bar 6

Utsugsanslutning 2

Eluttag för verktyg 230 V 2

Övriga eluttag 230 V 2

Tryckluftsuttag för verktyg 2

Tryckluftsuttag för osmord luft 1

Tryckluftsuttag med regulator 1

Bredd/djup/höjd cm 90/47/180

Vikt kg 163

Ljudtrycksnivå dB(A) 68

Tillbehör:
Dammpåse, art nr 016.1612
Luftfilter, art nr 001.1024
Komplett sugslang med inv luftslang 4 m, art nr 9GAT02013/C
Komplett sugslang med inv luftslang 8 m, art nr 9GAT02002/C

vakuumstation för två användare
— ingen rördragning krävs —

• Professionell vakuumturbin för två samtidiga an-
 vändare, konstruerad för utsug av damm från all   
 slipning inom automotiv, industri och marin

• Direktkopplad turbin – inga drivremmar

• Driftsäker, lång livslängd och låga underhålls-
 kostnader

• Mycket effektiv automatisk eller manuell filter-
 rengöring med Rupes RotoJet-system

• Polyesterfilter, klass M certifierat (EN 60335-2-69)

• Integrerad filterkontroll som garanterar korrekt 
 tryckluftsförsörjning

• Elektronisk kontrollpanel med integrerad display

• Frontlucka för enkel tömning av dammbehållare
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mobila sugar

HE200K Turbin 3 hk
En mobilutsug för två samtidiga användare som även kan användas för fast installation. Väldigt användbar för en liten fast utsugsanläggning 
där man vid något enstaka tillfälle behöver flytta sugen till en annan avdelning. Koppla enkelt loss den från systemet och använd den som 
en mobilanläggning. Förutom fördelarna nedan så finns det ett förvaringsnät för förvaring av slangar samt hållare för att hänga upp verktyg 
på ena gaveln.

Tekniska data 

Effekt hk 3

Effekt W 2200

Spänning V 400

Vakuum kPa 28,4

Luftmängd m3/h 360

Kapacitet dammpåse liter 26

Filteryta m2 3

Max ingångstryck bar 6

Utsugsanslutning 2

Övriga eluttag 230 V 1

Tryckluftsuttag för verktyg 2

Bredd/djup/höjd cm 118/60/97

Vikt kg 120

Ljudtrycksnivå dB(A) 68

Tillbehör:
Dammpåse, art nr 016.1612
Luftfilter, art nr 001.1024

Mobil vakuumstation för två användare

• Professionell vakuumturbin för två samtidiga 
 användare, konstruerad för utsug av damm från
  all slipning inom automotiv, industri och marin

• Direktkopplad turbin – inga drivremmar

• Driftsäker, lång livslängd och låga underhålls- 
 kostnader

• Mycket effektiv automatisk eller manuell filter- 
 rengöring med Rupes RotoJet-system

• Polyesterfilter, klass M certifierat (EN 60335-2-69)

• Integrerad filterkontroll som garanterar korrekt tryck-  
 luftsförsörjning

• Elektronisk kontrollpanel

• Frontlucka för enkel tömning av dammbehållare
 
• Utrustad med fyra svivlande hjul och draghandtag

• Förvaringsenhet som extra tillbehör

KE box
Koppla till förvaringsenheten KE box så har man alltid verk-
tyg och tillbehör lättillgängligt. KE box har tre hyllor och två 
dörrar varav den ena med siktglas.
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mobila sugar

KS260EPNS Arbetsstation 
En mobil arbetsplats som ger dig möjlighet att utforma din arbetsstation som du 
vill ha den. Konceptet innebär att du samtidigt som du tar sugen till arbetsområdet 
också transporterar med dig de verktyg och förbrukningsmaterial som du använ-
der mest. Upphängningssystemet som medföljer är flexibelt och du har på så sätt 
möjlighet att hänga upp och förvara de produkter som du själv bestämmer. Basen 
i den nya arbetsstationen bygger på Rupes populära sug KS260 som är en kraftfull 
slipsug med 2 st motorer á 1000W. Sugen är utrustad med 2 st tryckluftsuttag samt 
2 st eluttag. Samtliga uttag är utrustade med automatik som startar sugen så fort 
verktygen aktiveras och stoppar sugen när man stänger av verktyget. Den patente-
rade lucköppningen, fronten fälls framåt, gör det enkelt att byta dammpåse utan att 
behöva ta bort något annat än dammslangen.

Tekniska data 

Motoreffekt W 2x1000

Spänning V 230-50Hz

Luftmängd m3/h 260

Vakuum kPa 20

Kapacitet dammpåse kg 7

Max ingångstryck bar 8

Bredd/djup/höjd sugkälla cm 55/60/90

Vikt kg 26

Ljudnivå dB(A) 72

Standardutrustning, förutom slipsug och ryggplåt, 
som ingår i KS260EPNS
Y-rör med täcklock 1 st, art nr 67.092/C
Sugslang 4 m Ø 29 mm 1 st, art nr 9GAT02001/C
Dammpåse 1 st, art nr 037.1101/5
Hylla 37x20 cm 1 st, art nr 057.1106/C
Hylla 37x35 cm 1 st, art nr 056.1106/C
Avlastningsarm för sugslang 1 st, art nr 054.1106/C
Lång dubbelkrok 2 st, art nr 039.1612
Lång rak krok 4 st, art nr 041.1612
Kort rak krok 4 st, art nr 040.1612

arbetsstation ks260Epns
med start/stopp-automatik för luft och elverktyg
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S145EPL Slipsug med start/stopp-automatik för 
el- och tryckluftsverktyg
Mobil slipsug för en användare. De främre hjulen är sviv-
lande och försedda med broms. Sugen levereras med 4 m 
antistatisk dammslang och en dammfilterpåse.

Tekniska data 

Dammsugarenheten
Spänning/Frekvens, V/Hz 230/50

Säkring, A 16

Motoreffekt, W 1200

Sugkapacitet, m3/tim 200

Vakuum,kPa 19,6

Filteryta, m2 2 x 0,5

Vikt, kg 13

Storlek b x d x h, cm 47 x 45 x 63,5

Ljudnivå, dB(A) 67

Max kapacitet dammpåse, kg 5

Max kapacitet vätska, liter 45

Tryckluftsdelen
Anslutningsgänga , G inv. 3/8”

Max ingångstryck, bar 6

Max luftflöde, l/min 1450

Tryckluftsanslutning till verktyg 
(Cejn 320-kompatibelt)

1

Eldelen
Max effekt verktyg, W 2400

Eluttag för verktyg 1

Tillbehör:
Dammfilterpåsar (5 st/förp.), art nr 042.1108/5
Luftfilter std (papper), art nr 036.1108
Luftfilter (polyester), art nr 065.1108
Komplett sugslang med inv luftslang 4 m, art nr 9GAT02013/C
Komplett sugslang med inv luftslang 8 m, art nr 9GAT02002/C
Komplett sugslang 4 m, art nr 9GAT02014/C
Komplett sugslang 8 m, art nr 9GAT02009/C
Körhandtag, art nr 049.1108/C
Städkit, se sid 103

slipsugar s1serien
med start/stopp-automatik för luft och elverktyg

• En ny mycket tystgående slipsug som är utrustad  
 med en motor på 1200W

• Automatisk filterrengöring, S145EPL

• Inbyggd timräknare indikerar när det är dags att  
 byta kolen

• På locket finns plats för att ställa 2 st slip-
 maskiner, S145EPL har ett fack på baksidan med
 plats för sugslang och elkabel

• Med vredet på manöverpanelen väljs sugeffekt  
 och om sugen ska köras i manuellt eller auto-
 matikläge

• Vid uppsugning av vätska indikerar en lampa när  
 behållaren är full och sugen stängs av

• Vändbar slanganslutning för Ø 25, 29, 38, och

mobila sugar

50 mm slang

Sugen är extrautrustad med 
körhandtag 049.1108/C
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 mobila sugar        

S130PL Slipsug med start/stopp-automatik 
för el- och tryckluftsverktyg
Mobil slipsug för en användare. De främre hjulen är sviv-
lande och försedda med broms. Sugen levereras med 4 m 
antistatisk dammslang och en dammfilterpåse.

S130L Slipsug med start/stopp-automatik
för elverktyg
Mobil slipsug för en användare. De främre hjulen är sviv-
lande och försedda med broms. Sugen levereras med 4 m
antistatisk dammslang och en dammfilterpåse.

Tekniska data
Dammsugarenheten
Spänning/Frekvens, V/Hz 230/50

Säkring, A 16 16

Motoreffekt, W 1200

Sugkapacitet, m3/tim 200

Vakuum,kPa 19,6

Filteryta, m2 2 x 0,5

Vikt, kg 13

Storlek b x d x h, cm 42,5 x 43x 51

Ljudnivå, dB(A) 67

Max kapacitet dammpåse, kg  5

Max kapacitet vätska, liter 30

Eldelen
Max effekt verktyg, W 2400

Eluttag för verktyg 1

Tillbehör:
Se föregående sida

Tekniska data
Dammsugarenheten
Spänning/Frekvens, V/Hz 230/50

Säkring, A 16

Motoreffekt, W 1200

Sugkapacitet, m3/tim 200

Vakuum,kPa 19,6

Filteryta, m2 2 x 0,5

Vikt, kg 13 13

Storlek b x d x h, cm 42,5 x 43x 51

Ljudnivå, dB(A) 67

Max kapacitet dammpåse, kg  5

Max kapacitet vätska, liter 30

Tryckluftsdelen
Anslutningsgänga , G inv 3/8”

Max ingångstryck, bar 6

Max luftflöde, l/min 1450

Tryckluftsanslutning till verktyg 1

(Cejn 320-kompatibelt)

Eldelen
Max effekt verktyg, W 2400

Eluttag för verktyg 1

Tillbehör:
Se föregående sida

Luftström vid vid filterrengöringLuftström vid normalt arbete

[nyhet]

[nyhet]

S145EPL S145EPL
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arbetsarmar / satelliter

EP3C Satellit
Med en arbetssatellit från Rupes erhålls en komplett ar-
betsplats med eluttag, luftuttag och anslutning för två 
dammutsugsslangar. EP3C är försedd  med start/stopp-
automatik och har cut-off ventil. Cut-off ventilen stänger 
satellitens utsugskanal helt vilket gör att effektförluster och 
oljud från uttag som drar tjuvluft elimineras. Levereras med 
5 m dammslang med anslutningar.

Tekniska data
Utsugsanslutning 2

Tryckluftsanslutning för verktyg 2

Tryckluftsanslutning med regulator 1

Eluttag 230 V 2

Tillbehör:
Väggfäste till satellit, art nr 023.1301/C 
Komplett sugslang med inv luftslang 4 m, art nr 9GAT02013/C
Komplett sugslang med inv luftslang 8 m, art nr 9GAT02002/C

HB6000 Arbetsarm
Rupes arbetsarm kännetecknas av den kugghjulsförsedda le-
den som gör armen stabil och lättrörlig. Armen kan monteras 
på en maximal höjd av 4,5 m och är 6 m lång (2 x 3  m). 
Arbetssatellit beställs separat se nedan. Levereras med för-
dragen dammslang, luftslang, elkabel och styrkabel för start/ 
stopp-automatik i en Ø 90 mm täckslang.

Tekniska data
Max arbetslängd m 6

Arbetsvinkel 180˚

Max monteringshöjd m 4,5

Tillbehör:
Satellit, art nr EP3C
Satellit, art nr EP3A

HF6000A Arbetsarm komplett med belysning 
Komplett utrustad arm med anslutningar för 2 st dammslang-
ar. Armen är försedd med arbetsbelysning. Rupes arbetsarm 
kännetecknas av den kugghjulsförsedda leden som gör ar-
men stabil och lättrörlig. Armen ska monteras på en maximal 
höjd av 2 m och är 6 m lång (2 x 3 m).

Tekniska data
Utsugsanslutningar antal 2

Max arbetslängd m 6

Arbetsvinkel 180˚

Tryckluftsanslutning för verktyg 2

Tryckluftsanslutning med regulator 1

Eluttag för verktyg 230 V 2

Eluttag extra 230 V 1

Max installationshöjd m 2

Halogenlampa effekt W 500

Tillbehör:
Komplett sugslang med inv luftslang 4 m, art nr 9GAT02013/C
Komplett sugslang med inv luftslang 8 m, art nr 9GAT02002/C
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satelliter / energistationer 

PT202C Energistation
För trycklufts- och eldrivna slipmaskiner. 
Elegant design och kompakta yttermått kän-
netecknar denna energistation från Rupes. 
Förser arbetsplatsen med el, tryckluft och va-
kuum. Utrustad med två eluttag för verktyg, 
två vakuumanslutningar, två tryckluftsanslut-
ningar, en tryckluftsanslutning försedd med 
regulator och ett praktiskt förvaringsskåp 
med metallhyllor. Med start/stopp-automatik 
och cut-off ventil. Cut-off ventilen  stänger 
utsugskanalen helt vilket gör att effektförlus-
ter i systemet minimeras.

PT102C Energistation, väggmontage
För trycklufts- och eldrivna slipmaskiner. 
Elegant design och kompakta yttermått kän-
netecknar denna energistation från Rupes. 
Förser arbetsplatsen med el, tryckluft och va-
kuum. Utrustad med två eluttag för verktyg, 
två vakuumanslutningar, två tryckluftsanslut-
ningar samt en tryckluftsanslutning försedd 
med regulator. Med start/stopp-automatik 
och cut-off ventil. Cut-off ventilen stänger 
utsugskanalen helt vilket gör att effektför-
luster i systemet minimeras. 

Tekniska data
Utsugsanslutning 2

Tryckluftsanslutning för verktyg 2

Tryckluftsanslutning med regulator 1

Eluttag 230 V 2

Bredd/djup/höjd cm 60/22/93

Tekniska data
Utsugsanslutning 2

Tryckluftsanslutning för verktyg 2

Tryckluftsanslutning med regulator 1

Eluttag 230 V 2

Bredd/djup/höjd cm 60/22/180

Tillbehör:
Komplett sugslang med inv luftslang 4 m, art nr 9GAT02013/C
Komplett sugslang med inv luftslang 8 m, art nr 9GAT02002/C

Tillbehör:
Komplett sugslang med inv luftslang 4 m, art nr 9GAT02013/C
Komplett sugslang med inv luftslang 8 m, art nr 9GAT02002/C

EP3A Satellit
Med en arbetssatellit från Rupes erhålls en komplett arbets-
plats med eluttag, luftuttag och anslutning för två dammut-
sugsslangar. EP3A är försedd med start/stopp-automatik. 
Levereras med 5 m dammslang med anslutningar.

Tekniska data
Utsugsanslutning 2

Tryckluftsanslutning för verktyg 2

Tryckluftsanslutning med regulator 1

Eluttag 230 V 2

Tillbehör:
Väggfäste till satellit, art nr 023.1301/C
Komplett sugslang med inv luftslang 4 m, art nr 9GAT02013/C
Komplett sugslang med inv luftslang 8 m, art nr 9GAT02002/C 
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pneumatisk box / uttag

Denna box är avsedd för anslutning av två slipmaskiner 
med tillhörande dammslangar.  Försedd med ett trycklufts-
drivet spjäll samt start/stopp-automatik. Ingen elinstalla-
tion krävs. Avsedd för väggmontage.

Tekniska data
Utsugsanslutning 2

Tryckluftsanslutning för verktyg 2

Bredd/djup/höjd cm 40/15/30

P3PS Box med start/stopp-automatik, pneumatiskt spjäll

DC2W Uttag med manuellt spjäll
Uttag för 2 st damm- och luftslangar och försedd med 
manuellt spjäll. För att få automatisk start/stopp-funktion 
måste man komplettera med Rupes flödesvakt. 

DC2 Uttag med manuellt spjäll
Uttag för 2 st dammslangar och försedd med manuellt 
spjäll. Måste kompletteras med en strömbrytare för start 
och stopp av turbinen.

Tillbehör: Flödesvakt med 3/8” invändig gänga, art nr 45.90.200

Tillbehör: 
Komplett sugslang med inv luftslang 4 m, art nr 9GAT02013/C
Komplett sugslang med inv luftslang 8 m, art nr 9GAT02002/C

Tekniska data
Utsugsanslutning 1

Tryckluftsanslutning 2

-  varav med regulator 1

Eluttag 230 V 1

Bredd/djup/höjd 250/180/600

PE1A Energistation för inbyggnad
Energistation, för både el- och trycklufts-
verktyg, avsedd för inbyggnad i vägg vid 
ny- eller större ombyggnationer. Utrus-
tad med ett eluttag och en vakuuman-
slutning samt två tryckluftsanslutningar. 
Den ena av tryckluftsanslutningarna är 
försedd med regulator för justering av 
lufttrycket. Start/stopp automatik och 
cut-off ventil är standardmonterat.
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001.1609/C Städkit
Ett komplett städkit anpassat till 
Rupes mobila och fasta sugar. Kitet 
består av 3 m sugslang, rör, två olika 
anslutningar samt munstycken för 
sugning av såväl damm som vätskor.

tillbehör

Komplett sugslang
Dammslangen är försedd med anslutningar som passar till 
Rupes maskiner och slipsugar. Luftslangen har inv. Ø 8 mm 
och har tryckluftskoppling samt nippel i ändarna som gre-
nar ut från dammslangen.

Artikelnr Längd m  Diam mm
9GAT02013/C, integrerad luftslang 4  25
9GAT02002/C, integrerad luftslang 8 29
9GAT02014/C 4 29
9GAT02009/C 8 29

Adapterslang Rupes till Festo
Adapterslang Rupes till Festo. Med hjälp av denna slang 
kan man köra Rupes slipmaskiner tillsammans med Festo 
slipsug. Slangen är 3 m lång och kopplas samman med be-
fintlig slang på slipsugen. 

Artikelnr Längd m
13829993 3

Anslutningsmuff
Ändmuff för anslutning till RUPES 
slipmaskiner och utsug.

Artikelnr    Diam mm
106.502                   25
663.55                     29

Förgrening
Förgrening till slang med integrerad 
luftslang. För luftslang med max yd 
Ø 10 mm.

Artikelnr    Diam mm
109.502                  25
100.502                    29

9GP10003 Tryckluftskoppling
För 8 x 10 mm nylonslang.
Cejn-kompatibel (320-serien).

9GP08037 Nippel
För 8 x 10 mm nylonslang.
Cejn-kompatibel (320-serien).

9GT03057/25 Nylonslang
Dimension 8 x 10 mm.
Längd 5/10 m.

Antistatisk sugslang

Artikelnr Dim mm Minimilängd m

4102525 25 5

4102925 29 5

4103225 32 5

4103825 38 5

049.1108/C Körhandtag till S145EPL
Komplett körhandtag inklusive hållare för 
verktyg. Levereras inklusive fästskruvar.

107.502/C Anslutningsmuff
Ändmuff med reglering av sugnivå för 
anslutning till Rupes slipmaskiner. 
För Ø 29 mm slang.
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tillbehör

Y-rör
Y-rör används för att dela en sug-
källa med Ø 50 mm anslutning till 
två anslutningar Ø 29 mm. Använd 
Ø 29 mm slang tillsammans med 
anslutningsmuff 663.55 alternativt 
106.502.

Artikelnr 
67.091/C, Y-rör med två täcklock
67.092/C, Y-rör med ett täcklock

13820012 Strypljuddämpare
Används för att tvångsstarta en sug-
källa utan att behöva aktivera ett 
verktyg. Användbar när man t ex vill 
använda suguttaget för att städa. 
Satsen består av en strypljuddämpare 
och en nippel.

80714 Uttag med lock och microswitch
Uttag för 1 st dammslang, utrustad med lock och micros-
witch. Turbinen startar när dammslangen försedd med 
anslutning 30002/4 stoppas in i uttaget och stannar när 
slangen tas ut. 

30002/4 Slanganslutning
Slanganslutning till uttag 80714 för Ø 29/32/38/45 mm 
slang. 

118.700/G Kopplingsbox 
Används för att förgrena från stamledning Ø 76 mm till Ru-
pes arbetsarmar och satelliter med dammslangsanslutning 
Ø 38 mm. Från boxen drar man också ner tryckluftsslang, 
elkabel och styrkabel till start/stopp-automatiken. Stos för 
anslutning av täckslang Ø 90 mm.

Tillbehör:
Dammslang 38 mm antistatisk, art nr 4103825
Täckslang 90 mm, art nr 316.500

Tekniska data
Bredd/djup/höjd cm 42/15/28

9GT03052 Anslutningsmuff
Passar i uttag med Ø 45 - 51 mm.
För Ø 29 mm dammslang.

40151110 Anslutningsmuff
Passar i Nedermans uttag.
För Ø 29 mm dammslang.

30001/5 Slangövergång universal
För slang Ø 29,32,38,45 och 50 mm
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Stålrör, senzimirförzinkat

Artikelnr Utvändig Ø mm Längd  m

1300503000 50 3

1300506000 50 6

1300763000 76 3

1300766000 76 6

Stålrörsböj, elförzinkad

Artikelnr Utvändig Ø mm Böj °

1320500450 50 45

1320500900 50 90

1320760450 76 45

1320760900 76 90

Grenrör 45° avstick, elförzinkat

Artikelnr Utvändig Ø mm Utstick utvändig 
Ø mm

1330500500 50 50

1330760500 76 50

1330760760 76 76

Byxrör 45° avstick, elförzinkat

Artikelnr Utvändig Ø mm

1340500000 50

1340760000 76

Kona elförzinkad

Artikelnr Utvändig Ø mm

1350760500 76-50

Rörkoppling, galvaniserad

Artikelnr Invändig Ø mm Längd  mm

1310500000 50 65

1310760000 76 65

Ändlock

Artikelnr För rör med utvändig Ø mm

1360500000 50

1360760000 76

Konsol

Artikelnr Längd mm

1390000150 150

1390000400 400

1390001000 1000

Väggfäste

Artikelnr Längd mm

1390030300 300

Upphängningsfäste

Artikelnr  

1390000000  

Balkklämma 

Artikelnr  

1390090008  

Slang antistatisk

Artikelnr Dimension Ø mm 

1390090076 76 

Rörsystem, Högvakuum

rörsystem




