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Multiflex 45 for loftmontage   
med teleskopudtræk                   

Varenr. 10.17 
 

Multiflex 45 med teleskopudtræk for loftmontage anvendes,  
hvor rækkevidden på væg- eller bordmonteret sugearm ikke 
slår til. Ved loftophængning af sugearmen er det muligt at 
komme tættere på arbejdsstedet. Sugearmen fylder mindre i 
arbejdsområdet. 
 
Armen kan skubbes op og væk fra arbejdsområdet, når den ikke er i brug. 
Indstilling kan foretages med en hånd og uden brug af værktøj. 
 

Produktinformation 
Multiflex 45 anvendes til fjernelse af faste støvpartikler, biologisk 
aktivt støv, slibestøv fra negle, gipsafstøbninger, hudpartikler, dampe fra 
lak, opløsningsmidler, loddearbejder og gasser, såsom nitrøse, anæstesi og 
lattergasser, kirurgisk røg og ildelugt. 
 
Multiflex 45 har en 360° rækkevidde på op til 1,4m. 
Flexslangen kan med mundstykket rettes direkte mod arbejdsområdet. 
Mundstykkets design giver en optimal virkningsgrad. 
Multiflex 45 indgår i Toico’s sugesystem for bord-, væg-, loft- eller 
gulvmontage. 
 
 
 

Specifikationer 

Sugearmsdimensioner Se skitsetegning næste side 

Luftmængde 125-175 m3/h 

Rørdimension ø45-50mm, tilslutningsdiameter: ø50 

Vægt 4-6 kg afhængig af længde 

Varenummer: 10.17e skitsetegning næste sideftmængde: 125-175 m3/h. 

Tilbehør 

Multiflex 45 kan leveres med håndspjæld eller 24 volt motorspjæld. 
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Bestemmelse af længde på teleskopudtræk 
Multiflex 45 med teleskopudtræk ordreproduceres efter de aktuelle 
forhold. 
I nedenstående tabel kan du aflæse hvilken længde, du skal vælge i 
forhold til lofthøjde og eventuel passage under armen. 
 
 

 
 

dsel under arm 2500 400 170n færdsel 
2400 700 300gen færdsel 2 
 

300 600 300 
Hvis man skal kunne gå under armen, skal man vælge ”Færdsel under 
arm”. Hvis ikke, skal man vælge ”ingen færdsel”. 
 
Ved færdsel under armen, dimensioneres den, så den i sammenpakket 
tilstand hænger 2 m over gulv (frihøjde: 2 m).  
Ved ingen færdsel under armen, 
dimensioneres den, så den i udstrakt tilstand hænger 1,3 m over gulv. 
 
 
 

Betjening 
En stilleskrue holder udtrækslængden fast i den ønskede position. Skruen 
kan indstilles således, at røret kan trækkes ud og skubbes op med en 
hånd, og bliver i den valgte position, uden at løsne eller spænde skruen. 
 

 
 
Multiflex 45 for gulvmontage 
Gulvmonteret Sugearm produceres i standard mål: Standerrør: L = 800 
mm. Andre mål kan produceres efter ønske. 
 
 

Mål i mm Lofthøjde Fastrør Udtrækslængde 

Færdsel under arm 2500 400 170 

Ingen færdsel 2500 700 400 

Færdsel under arm 2400 300 70 

Ingen færdsel 2400 700 300 

Ingen færdsel 2300 600 300 


