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Multistation 45  
Multistation 45 er en alt-i-en løsning, som giver en 
komplet arbejdspladsindretning med sug, lovpligtig 
kontrolanordning, lys, fræser, støvsuger og 
instrumentbakke. Varenr. 40.20 

 
Sugearm  

Den fleksible Toico sugearm type MultiFlex 45 er specielt 
udviklet til arbejdspladser, hvor der er behov for fjernelse af 
støvpartikler, dampe fra lak, opløsningsmidler, gasser og 
ildelugt.  
 
Den lave vægt på armen og de friktionsbetjente drejeled gør 
betjeningen let og behagelig og skift af indstillinger sker helt 
uden anvendelse af værktøj.  
 
Sugearmens indbyggede lyddæmper sikrer et lavt støjniveau fra 
mundstykket, og den specielle udformning af dette bevirker en 
høj sugeeffekt. Sugemotoren er placeret væk fra multistationen, 
og dette reducerer lydniveauet ved behandlerstedet yderligere. 
Den er kendt som markedets mest lydsvage sugearm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Specifikationer 

Rækkevidde: 1200 mm 

Rørdiameter: Ø45mm 

Luftmængde: 125-150-175 m3/h 

Automatik: Motorspjæld for start/stop af sug 

Matriale: Rengøringsvenlige plastmaterialer (PC, POM, TPE, 
PPS) og aluminium. Sugearmen kan demonteres for 
rengøring. 

Fiberlys i sugearm  

Lyset sendes fra generatoren via et glas ud i fibrene. 
Det giver et kraftigt detaljeret lys med ca. 2500 Lux.  
Fiberlys afgiver ikke varme.  
 
Lampen sidder i sugemundstykket. Lyset tændes på betjeningspanelet. 

Der går ca. 5 sek. fra man har trykket på knappen til der er lys i lampen.Lyset har fuld styrke efter ca. 4 minutter. 

Lampen kan ikke tændes igen lige efter den er slukket. Pæren skal først blive kold (ca. 5 minutter). 

 

Fiberlys 

Lysstyrke: Ca. 2500 lux 

Strømforbrug: 150 watt 

Støvsuger  

Støvsugeren er fast tilkoblet multistationen i et støvsugerudtag. Støvsugeren har start/stop på håndrøret. 3 meter ø32 mm 

flexslange, teleskoprør og gulvmundstykke med gummilæber og trevlefilt. 

Instrumentbakke 
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Instrumentbakke med hæve-sænke funktion 

Højde variabel med 500 mm 

Mål instrumentbakke: 395x300x20mm (lxbxh) 

Matriale: Rustfrit stål 

Rækkevidde fra multistation: 700 mm 

Drejefunktion: I alt 3 drejeled giver 
tilsammen op til 360 grader 
drejefunktion, med 
indbygget stop for 
uhensigtsmæssig drejning. 

Holder til fræser 

Holder til mundstykke: Koniske 25-20 mm 

Holder til fræsermotor: Standardmål 
240x120x100mm (lxbxh). 
Kan ordreproduceres til 
anden fræsermotor. Stikdåse 
for 230V fræsermotor. Med 
forbrugskontakt for 
automatisk start/stop af sug. 

Multistation  

Multistationen er loftmonteret, og kan anvendes i lokaler med 
lofthøjder fra 2,4 til 2,7 m. Multistationen ordreproduceres til 
den aktuelle lofthøjde. Angiv lofthøjde ved ordreafgivelse.  
 
Det anbefales at Multistationen placeres ca. 1,3 m over gulv. 

Højde variabel med 200 mm 

Mål: 330x210x1325 mm 
(lxbxh). 

Vægt: 55 kg. 

El-tilslutning: 1x230 V. 

El-forbrug: 160W (excl. Sugemotor) 

Placeres ca. 1,3 m over gulv 

Rørtilslutning: 1 stk. ø50 mm. 

Luftmængde: 125-150-175 m3/h 

Kan ordres som højrevendt eller venstrevendt.  

Integreret lovpligtig kontrolanordning/trykfaldsalarm. 

 

Sugemotor 

Til 1 stk. Multistation skal anvendes sugemotor type TK-1000. Vi    
anbefaler, at hver Multistation får sin egen motor. Herved er 
der mulighed for at regulere sugestyrken i 3 trin: 125 -150 og 
175 m3/h.  
Kobles 2 eller flere multistationer sammen på en sugemotor, 
fravælges muligheden for at regulere sugestyrken (vælg model 
til centralsug).  
Kontakt os for dimensionering af sugemotor.  
Se Tekniske data for TK-1000 på særskilt datablad. Alle 

sugemotorer skal kobles med afkast til det fri, ifølge 

Arbejdstilsynets regler på området.  

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
 
  
  
 
 

 

  


