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PAKOKAASUSUULAKE 
SISÄPUOLISELLA KIINNITYKSELLÄ

INTERNAL 
GRABBER®

YKSI KOKO KAIKILLE 
YLEISIMMILLE PAKOPUTKILLE

UUTUUS!



MIETITKÖ KOSKAAN PUHTAAN 
ILMAN ARVOA?

Me mietimme. Altistuminen vaarallisille 

ajoneuvojen pakokaasupäästöille voi 

aiheuttaa vakavia terveysongelmia sinulle ja 

työntekijöillesi. Tehokkain tapa torjua tätä 

altistumista on kerätä pakokaasut heti, kun 

ne syntyvät, ja estää haitallisten 

epäpuhtauksien leviäminen.

Plymoventin kohdepoisto- ja 

pakokaasujärjestelmät ovat poistaneet 

vaarallisia päästöjä ja tarjonneet terveellisen 

ja turvallisen työympäristön asiakkailleen jo 

vuodesta 1975 lähtien. Korkealaatuiset 

pakokaasupoistojärjestelmät varmistavat, 

että altistusrajat eivät ylity.

Plymovent tarjoaa monipuolisia  

järjestelmiä, jotka keräävät ja poistavat 

kaasu- ja dieselpakokaasupäästöjä luoden 

puhtaamman ja terveellisemmän 

työympäristön henkilöstöllesi. 

Vuosien varrella henkilö- ja kuorma-

autojen pakoputkien muodot ja paikat 

ovat vaihdelleet aina tavallisista 

vaakasuuntaisista pakoputkista 

puskuriin upotettuihin pakoputkiin sekä 

kaksoispakoputkiin. Helpottaakseen 

sinun arkeasi, Plymovent on kehittänyt 
pakokaasusuulakkeen, joka soveltuu 
kaikkiin edellä mainittuihin 

tilanteisiin.

Yksi koko kaikille pakoputkille!
Internal Grabber® on patentoitu, 

paikallaan oleville autoille tarkoitettu 

pakokaasunpoistosuulake, joka tekee 

muista suulakkeista vanhentuneita. 

Suulakkeen muotoilun ansiosta se 

voidaan kiinnittää lähes minkälaiseen ja 

kokoiseen pakoputkeen tahansa.

Ergonominen... 

Tämä suulake on erittäin ergonominen 

työkalu kaikkiin pakokaasunpoisto-

tarpeisiisi. Internal Grabber® sisältää 

helppokäyttöisen letkuliitoksen ja siinä 

on useita sovittimia, joista löydät 

oikean kokoisen käyttämiesi 

ajoneuvojen pakoputkille.  

...ja käyttäjäystävällinen

Ainutlaatuinen, kääntyvä ja laajen-
nettava imukaulus tarjoaa jousta-
vuutta joka tilanteeseen ja suojaa 
samalla ajoneuvoa. Pumppu-
käyttöinen kahva on helppo käyttää. 
Myös kaksoispakoputkesta on 
mahdollista kerätä pakokaasuja 
yksinkertaisesti käyttämällä 
haaraliitintä, jonka avulla voidaan 
liittää toissijainen Internal Grabber® 
ensimmäiseen. 

Nopea ja helppo säilytys
The Internal Grabber® sisältää 

magneettisesti asennettavan 

säilytysjalustan (seinäteline). Tämän 

"kolmijalan" avulla voit säilyttää 

suulaketta turvallisesti seinällä, 

poissa jaloista.

Vaarallisten pakokaasujen 
asianmukainen talteenotto ja 
poistaminen on välttämätöntä sinun, 
työntekijöidesi ja asiakkaiden 
turvallisuuden kannalta.
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*Haettu patenttia



■ Vakiona sisäänrakennettu automaattinen sulkupelti

■ Mukautuu minkä tahansa pakoputken muotoon

■ Yhteensopiva kaikkien letkumerkkien kanssa

■ Ainutlaatuinen ruiskuvalettu PA-komposiitti

■ Nokka koostuu kestävistä mustista passivoidusta

teräksestä valmistetuista tarkkuusputkisakkeleista

Tärkeimmät edut
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OMINAISUUDET

Jatkettava, pehmeäreunainen 
imukaulus pakokaasun talteenoton 
optimoimiseksi kaulus voidaan 
kiinnittää lähelle puskuria

Useita letkuvaihtoehtoja, 
vakioletku Ø 100 mm

Saatavana muuntoyhde käytettäväksi
Ø 75 mm
Ø125 mm
Ø 150 mm letkulla

Kaksoispakoputkiominaisuus, 
jossa toinen suulake voidaan 
lisätä helposti ilman työkaluja.

Kestävä nokka, joka on 
suunniteltu tarttumaan 
helposti mihin tahansa 
pakoputkeen.

Kääntyvä kaulus, joka kääntyy 
360 ° ja soveltuu hyvin kaikille 
pakoputkille.

Sulkupelti 
avatuu ja 
sulkeutuu 
automaattisesti.

Itsekohdistuva puristuskahva 
mahdollistaa vaivattoman ja 
sujuvan kiinnityksen

*Patent pending



www.plymovent.com

Since 1975
Since 1975

A

B

C

CA

B

C

C

Plymoventille tärkeää on hengittämäsi ilman laatu. Tarjoamme 
tuotteita, järjestelmiä ja palveluja, joilla voidaan varmistaa puhdas 
ilma työpaikalla kaikkialla maailmassa.

Kunnioitamme ympäristöä ja toimitamme korkealaatuisia tuotteita. 
Useiden vuosien aikana kertynyt asiantuntemuksemme ja aito 
sitoutumisemme asiakkaiden vaatimuksiin antavat meille 
mahdollisuuden tarjota juuri sinun tarvitsemiasi ratkaisuja.

TEKNISET TIEDOT

MITAT

Kuoren materiaali PA-6 (nylon), missä 15% lasitäytettä

Paino 3,1 kg 

Käyttölämpötila
• min. -5°C
• nom. 21°C
• max. 149°C

Vakioletku Internal Grabber Ø 100 mm

Käytettävissä oleva vaihtoehdot
• Ø 75 mm, supistaja 100 mm  > 75 mm
• Ø 125 mm  liitin 100 mm > 125 mm
• Ø 150 mm liitin 100 mm > 150 mm

Käyttötarkoitus Kaikki ajoneuvot (<3500 kg) joiden pakoputken halkaisija on 25 mm - 75 mm

mm

A 324

B 253

C* 346

*poislukien nokka

PUHDASTA ILMAA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

Plymovent on ollut olemassa paremman ilmanlaadun puolesta jo 
vuodesta 1975. Olemme myyneet yli 50.000 pakokaasunpoistolaitetta 
maailmanlaajuisesti. Plymovent työskentelee jatkuvasti toimittajiensa 
sekä paikallisten, että valtiollisten virastojen kanssa suunnitellakseen 
ja valmistaakseen tuotteita, jotka täyttävät ja ylittävät asiakkaidemme 
odotukset ja tarpeet.

Maahantuoja

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koraalstraat 9

1812 RK  Alkmaar 

Nederland

T +31 (0)72 7504 600

E info@plymovent.com

Plymovent Group BV

Tammiholma Oy 
Teerisuonkuja 5

00700 Helsinki 

myynti@tammiholma.fi

09 350 5220




