
 

STINKSKABE 
  

Vejledning om arbejde i stinkskabe, samt de forskellige varianter vi tilbyder. 

Toico Ventilation A/S Stæremosen 55 3250 Gilleleje Tlf. 32622001 Mail: kontakt@toico.dk 
      

 

Skab sikkerhed og sundhed i din virksomhed med 
et stinkskab fra Toico Ventilation A/S 
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Indledning 
Hos Toico A/S har vi gennem årene udviklet limskabe, limkasser, stinkskabe, afblæsningsbokse, 
arbejdskabinetter og limborde til det Europæiske marked. 

Vores produkter er udviklet i tæt samarbejde med vores kunders behov. 

Vi oplever at der er et stigende behov på det Europæiske marked, vores sortiment dækker 
efterhånden bredt, men vi er fortsat i udvikling. 

Vi tilbyder levering, montage og service af procesventilation, herunder stinkskabe, limskabe, 
arbejdskabinetter og limborde.  

Vores kunder består bl.a. af Dentallaboratorier, Tandlægeklinikker, sundhedsvæsenet, Plastikkirurger, 
fodterapi, guldsmed, industri og værksteder, laboratorier, frisør, der alle arbejder med giftige dampe 
o. lign. Vi befinder os i Gilleleje, men vi har kunder fra hele landet, Grønland, Færøerne og resten af 
Skandinavien samt Frankrig og Polen. 
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 Hvad er et stinkskab? 
 

Et stinkskab er et delvist lukket arbejdsområde, som anvendes til at minimerer brugernes 
udsættelse for farlige gasser, dampe, aerosoler, støv og lign. 
 
Et stinkskab fungerer på den måde, at det ventileret med luftstrøm igennem lugeåbningen. 
Luftstrømmen opstår ved hjælp af ventilationen fra udsugningen konstant danner et 
undertryk i skabet i forhold til det lokale, som stinkskabet er placeret i. 
De farlige opløsningsmidler, der arbejdes med, vil således blive suget ud af stinkskabet 
ved hjælp af udsugningssystem og dermed væk fra brugeren og lokalet. 
 
Stinkskabe har flere navne såsom limskabe, arbejdskabinet m.m. ligeledes findes 
i flere udformninger, men er typisk forsynet med faste sider, dobbelt bagvæg og spaltesug 
til fordeling af den udsugede luft samt en front med hejserude, hvor åbningen kan justeres  
alt efter arbejdsprocessens karakter. Stinkskabene kan derudover have enten skrå 
eller lige front. Nyere stinkskabe kan leveres på understel med hævesænke funktion.  
De kan også være forsynet med glas i siderne for den måde at udnytte lysindfald og give 
mulighed for at se ind i stinkskabet fra siden. 
 

Valg af stinkskab 
Valg af stinkskab afhænger af anvendelsesområder og brugernes behov. Følgende punkter er 
alle væsentlige i overvejelserne vedrørende valg af stinkskab eller anden ventileret enhed: 

• Hvilken type stoffer/materialer skal der arbejdes med? 

• Hvilken type arbejde skal udføres i skabet (fx analysearbejde, forskning/undervisning,  
              kemiarbejde mv.)        

• Kan der forekomme arbejde med processer, der kræver særlig personbeskyttelse?  

• Hvilke typer tekniske installationer (fx vand, gas, el) er der behov for? 
 
Valget af overflademateriale afhænger af, hvilke stoffer, materialer og processer der skal 
arbejdes med i stinkskabet. Det spiller også en vigtig rolle i forhold til den efterfølgende 
rengøring. 
 

 

Ergonomisk og brugervenligt lim- og stinkskab 
Et stinkskab / arbejdskabinet er en enkelt løsning som anvendes til, at fører giftige dampe og 
gasser fra kemikalier opløsningsmidler m.v.  væk fra brugeren. Alle vores Limskaber / 
arbejdskabinetter er egen produktion og fremstillet med fokus på ergonomi og brugervenlighed.  

 

Samtidig er de i god kvalitet og er fremstillet i en rengøringsvenlig konstruktion. ligesom de 
overholder alle arbejdstilsynets krav om lufthastighed og indbygget kontrolovervågning,  
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    Inden arbejdet påbegyndes i stinkskabet: 

Sikker brug af stinkskabe Risikoen for udslip reduceres gennem korrekt anvendelse af stinkskabet. 

Det forudsættes, at stinkskabet er projekteret korrekt og vedligeholdes og kontrolleres efter forskrifterne 

og leverandørens anvisninger. 

Inden arbejdet påbegyndes: 

• Det sikres, at stinkskabet er beregnet til den pågældende opgave og udført i materialer svarende 

til påvirkningen 

• Det sikres, at stinkskabet er serviceret efter gældende regler (mindst et årligt eftersyn af funktion 

og sikkerhed) 

• Sugets og kontrolanordningens funktion kontrolleres, inden arbejdet påbegyndes 

• Det sikres, at stinkskabet er rengjort efter sidste brug 

• Det sikres, at der anvendes egnede værnemidler 

• Stinkskabets højde tilpasses brugeren, her anbefaler vi et hæve-sænke-bord. 

• Arbejdets flow og opgaver gennemgås og planlægges, så relevante emner og udstyr kan placeres i 

stinkskabet 

• Opstillinger med forureningskilder placeres så langt inde i skabet som muligt og i en afstand fra 

sidevæggene, der tillader fri luftpassage 

• Større opstillinger, som har en smallere side, placeres med den lange side parallelt med 

luftbevægelsen1 

 

 

Under arbejdet i stinkskabet: 

• Lugeåbningen reduceres til det mindst mulige under hensyntagen til arbejdets karakter 

• Lugekanten placeres under øjenhøjde 

• Ved pauser lukkes hejselugen helt ned 

• Beholdere med stoffer og blandinger lukkes, når de ikke bruges 

• Kolleger adviseres om arbejdet, så unødvendig trafik i området bag stinkskabet ikke finder sted 

• Hurtige bevægelser under arbejdet og ved åbning af lugen undgås 

• Korrekt påklædning anvendes. Åbenstående kitler undgås 

• Egnede personlige værnemidler anvendes2 

 

 

 

 

 

 
1 Vejledning fra bfa-i.dk stinkskabe vejledning om arbejde i stinkskabe marts 2017. 2. udgave s. 4,5,6,7,8. 

 
2 Vejledning fra bfa-i.dk stinkskabe vejledning om arbejde i stinkskabe marts 2017. 2. udgave s. 10. 
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Efter endt arbejde: 

• Stinkskabet rengøres ifølge udarbejdede rengøringsprocedurer 

• Stoffer og blandinger, glasvarer mv. fjernes fra stinkskabet og placeres i kemikalieskabe 

• Det sikres, at alle anvendte installationer (gas, vand, el mv.) er slukket 

• Hejselugen lukkes helt ned, hvis ikke stinkskabet har indbygget lukkeautomatik 

• Affald bortskaffes i overensstemmelse med regler og retningslinjer 

• Værnemidler rengøres eller bortskaffes efter regler og retningslinjer3 

 

Kildehenvisning:  

Arbejdsmiljø i industrien bfa-i.dk side 25 stk. 4.5 

 https://www.bfa-i.dk/media/1bcnu5fv/stinkskabe-2021.pdf 

 

   Fokus på ergonomien 
Stinkskabe indrettes, så arbejdshøjde og rækkeafstande kan tilpasses de forskellige 
arbejdsopgaver og de forskellige brugere. Dette er særligt vigtigt ved arbejde ved stinkskabet i 
længere tid ad gangen. 

 

Den optimale højde af arbejdsfladen i et stinkskab afhænger af brugerens højde. Hvis flere 
brugere af forskellig højde skal udføre stående arbejde i samme stinkskab, er det nødvendigt, at 
dette er højdeindstilleligt, fx med elektrisk hæve-sænkefunktion. Hvis en bruger arbejder mere 
end 1-2 timer om dagen ved stinkskabet i perioder af mere end få minutters varighed, skal 
arbejdet så vidt muligt kunne lade sig gøre i en hensigtsmæssig siddende stilling, hvilket også 
kræver, at stinkskabet er højdeindstilleligt. 

 

Hvis næsten alle personer skal kunne anvende et arbejdsbord, i dette tilfælde stinkskabet, i både 
siddende og stående stilling, anbefaler Arbejdstilsynet, at højden på bordet kan indstilles i et 
interval på 60-122 cm. Der kan være behov for yderligere individuel tilpasning til de mindste og 
højeste personer.  

    Toico anbefaler at man tilkøber et bord med hæve/sænke funktion, hvor der er benplads under. 

 

 

 

 
3 Vejledning fra bfa-i.dk stinkskabe vejledning om arbejde i stinkskabe marts 2017. 2. udgave s. 11. 

 

https://www.bfa-i.dk/media/1bcnu5fv/stinkskabe-2021.pdf
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    Procesventilation ifølge Arbejdstilsynet 

 
Procesventilation Arbejdstilsynet stiller krav til procesventilation, når der under en arbejdsproces 
udvikles luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadeligt eller eksplosivt, samt hvis der 
udvikles røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening. 

Procesventilation består af udsugning, der fra udviklingsstedet i et givent rum/område fjerner 
den tilførte forurening, samt en indblæsning, der tilfører samme rum/område frisk 
erstatningsluft i passende temperatur og uden trækgener, indtil ønsket tryk i rummet er sikret. 

Punktsug eller procesudsug er en form for procesventilation, der anvendes til at fjerne 
forureninger direkte fra det sted, hvor de udvikles, f.eks. fra apparater og mindre opstillinger 
uden for stinkskabe. Punktudsug kan enten være monteret i loftet, på væggen, på skabe eller 
borde eller være fastmonteret som sug på maskiner og lignende. 

Et eksempel på punktudsug er sugearme med sugehoved, der fjerner forurening direkte fra 
apparater eller andre forureningskilder (figur 1). Sugearme har begrænset sugeeffektivitet og 
skal derfor placeres tæt på forureningskilden, da de ikke flytter meget luft i afstande større end 
sugearmens diameter. 

Alle former for punktudsug skal være CE-mærket og etableres med kontrolanordning, der sikrer, 
at den udsugede luftmængde opretholdes, og overholdes dette ikke, skal der gives alarm med lys 
og/eller lyd. 

https://at.dk/regler/at-vejledninger/ventilation-faste-arbejdssteder-a-1-1/ 

 

                   Figur 1 

 

 

 

 

 

 

 

https://at.dk/regler/at-vejledninger/ventilation-faste-arbejdssteder-a-1-1/
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Levering og montage 
Toico Ventilation har mere end 30 års erfaring med punktudsugning og ventilation, og vi tilbyder 
alt fra rådgivning og sparring til levering og montering. Vi har stor ekspertise til at finde de helt 
rigtige løsninger til vores kunder. Vi lægger stor vægt på at imødekomme vores kunders ønsker 
og behov, og vi fremstiller specialløsninger, da vi har egen produktionsvirksomhed. Vi står gerne 
for både salg, montering og service af procesventilation, stinkskabe, limskabe m.m. 

Alle produkter kan også bestilles uden montage. 

 

Service 
Vi anbefaler at man tilmelder sig vores service ordning, så sikre man sig altid at stinkskabets 
funktioner fungerer optimalt i henhold til gældende lovgivning, samt levetiden på stinkskabet 
forlænges, evt. driftstop minimeres. 

Vi anbefaler at stinkskabet efterses mindst en gang om året, denne anbefaling kommer på 
baggrund af, at de lovmæssige krav til stinkskabe hele tiden øges, for at imødekomme brugerens 
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. 

 

 

Service på stinkskabe omfatter bl.a. 
 

• Kontrol af mekaniske dele 

• Kontrol af tekniske installationer 

• Kontrol af alarmer 

• Kontrol af automatik 

• Kontrol af sug mv. 

• Måling af lufthastighed/flow måling. 
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Betjening af stinkskab 
 

Timer:  

Timerfunktion er aktiv, når diode lyser ud for symbol. 

 Suget stopper efter 30 min. 

 

Lyd fra:  

Tryk på knappen for at afbryde akustisk alarm. 

 

Drift: 

     Start/stop udsugning. 

Der går ca. 10 sek. før udsugning er optimal. 

 

Lys: 

Tænd/sluk arbejdslys. 

 

Flow: 

De 3 lysdioder viser luft flow i stinkskabet (minimum, normal samt maksimum flow). Hvis der 
vedvarende er et for lavt flow, vil der komme en akustisk alarm. Denne alarm kan slukkes ved at 
trykke på knappen ”Lyd fra”. Forekommer alarmen flere gange efterfølgende kontaktes tekniker 
(leverandøren). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

 

 

 

 

Toico Ventilation A/S har udviklet en række forskellige stinkskabe, limskabe, 

arbejdskabinetter, afblæsningsbokse, Som man kan læse om herunder:  

 

Afblæsningsboks 
Varenr. 60.13 

Vi har mange års erfaring inden for afblæsningsteknologi og integreret 
procesventilation med fokus på optimalt arbejdsmiljø og miljørigtige løsninger. 
 
 

   Produktinformation: 

• Kabinet i 19 mm opskummet lakeret plast 

• Frontskærm i slagfast plast, som kan vippes op. 
• Kan leveres med og uden betjeningshuller. 

• Ledlysskinne indvendigt i loftrum. 

• Rist i boksbund af ø12 mm lameller. 

 

                                 

 

Leveres i lys grå 

 

 

 

 

Specifikationer af standardmodel 
A (bredde) 540mm 

B (højde) 505mm 

C (dybde) 505mm 

D (åbning) 180mm 

Kan leveres i flere størrelser. 
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    Stinkskab med sug 
Varenr. 60.10 

    Stinkskabet anvendes for bort sug af dampe og gasser  
     fra kemikalier, opløsningsmidler m.m. 

Skabet tilsikrer ved sin spaltesug konstruktion, 
     samt trinløse støjsvage lufthastigheds-regulering,  

et optimalt luftflow i hele skabets bredde. 
 

Ved aktivering af den indbyggede timefunktion afbrydes 
ventilationen automatisk efter 30 minutter, herigennem  
opnås en besparelse i energi. 
 

Den skrå løft- hæve/sænke glasluge er ved hjælp af den indbyggede kontravægt ophængning 
legende nem at betjene. 
Dette betyder en god ergonomi ved siddende arbejde. 
Det indbyggede lysarmatur giver et godt og kraftigt arbejdslys. 
 
Skabet er beregnet for bordmontering og giver derved fri benplads.  
Hvis der er behov for individuel indstilling af arbejdshøjde, kan skabet monteres på et  
Toico hæve- sænkebord. 
 
Alle flader er af et rengøringsvenligt materiale og alle installationer er skjulte for nemmere rengøring. 
Stinkskabet opfylder Arbejdstilsynets krav om lufthastighed og har indbygget kontrolovervågning.  
Glaslugen har et spaltestop på 25mm fra bordkant for at undgå at fingre kommer i klemme. 
 

Produktinformation Varenr. 60.10 

Materiale: MDF hvidlakeret  

Glasluge: 5mm hærdet glas, skråtstillet rudetræk med kontravægt 

Timerfunktion: Stop 30 minutter efter aktivering 

Arbejdslys: 18W lysstofarmatur 

Ventilator Lavtryktype 750 m3/h, afkast Ø160mm i top 

Spænding: 230V, 50 Hz 

Styring: ES 512, undertrykmåling 

Vægt: 50 kg 

Mål: B: 100 H: 60 D: 90 cm Arbejdsåbning H:50 x B 96 cm  

 

     Funktion: 
           Stinkskabet med indbygget, lavtryksventilator og arbejdslys samt kontrolanordning. 
           Den indbyggede styring regulerer trinløst ventilatorens hastighed afhængig af glaslugens position, 
           så der er en konstant lufthastighed på 0,5 m/sek. i lugeåbningen,

hvilket foreskrives af Arbejdstilsynet. 
Kontrolanordingen overvåger sugets funktion og ved udfald af ventilator afgives akustisk og visuel alarm. 
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Stinkskab uden sugemotor  
Varenr. 60.11 
 
 

 
 
Stinkskab uden sugemotor til centralsug. 

Inkl. hæve/sænke glaslåge, LED lys, 

lovpligtig kontrolforanstaltning. 230V.  

B1000xD600xH900mm.  

Arbejdsåbning H500xB960mm 

 
 
 
 
Toicos stinkskab type 60.11, uden sugemotor,  
anvendes for bort sug af dampe og gasser fra kemikalier, opløsningsmidler etc. 
Stinkskabet tilsikrer ved sin spaltesug konstruktion og trinløse, 
støjsvage lufthastighedsregulering 
optimalt luftflow i hele skabets bredde. 
Ved aktivering af den indbyggede timefunktion afbrydes ventilationen 
automatisk efter 30 minutter, herigennem opnås en besparelse i energi. 
 
Den skrå løft- og sænkbare glasluge er ved hjælp af den indbyggede kontravægt 
ophængning legende nem at betjene. Dette betyder en god ergonomi ved siddende 
arbejde. Det indbyggede lysarmatur giver et godt og kraftigt arbejdslys. 
Skabet er beregnet for bordmontering og giver derved fri benplads. 
 
Hvis der er behov for individuel indstilling af arbejdshøjde, kan stinkskabet monteres på et 
Toico hæve-sænkebord.  
Alle flader er af et rengøringsvenligt materiale og alle installationer er skjulte for nemmere 
rengøring. 
 
Stinkskabet opfylder Arbejdstilsynets krav om lufthastighed og har indbygget 
kontrolovervågning. Glaslugen har et spaltestop på 25mm fra bordkant for at undgå at 
fingre kommer i klemme. 

  

 



 

12 
 

 
 

Limkasse med LED lys og spaltesug 
Varenr. 60.03 

 

 

Specifikationer: 

• Fjerner dampe ved limning og affedtning 

• Kan leveres med hæve/sænkebord 

• Kan leveres med løs stålbakke 

• Skal tilsluttes lavtryk.  

• LED lys IP 65. 

• Hængslet klar frontskærm i 6mm PC. 

• Hvid lakeret 16mm MDF. 

• Kan fremstilles på ønsket mål. 

• Luftmængde L = 485 m3/h 

• Udsugningsstuds ø160mm V =6,7 m/s 

• Lufthastighed i arbejdsåbningen V = 0,5 m/s 

 

 

Mål: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 

 

 

Slibe/Sugekasse 
Varenr. 60.02 

 

Specifikationer: 

• Begrænser spredningen af støv/dampe ved slibning. 

• Kan anvendes over bordsug. 

• Kan tilsluttes lavtryk i forbindelse med udsugning af støv/dampe. 

• LED lys i slibe/suge-kassen.  

• Hængslet klar frontskærm i 6mm PC. 

• Hvid lakeret 16mm MDF. 

• Kan fremstilles på ønsket mål. 

 

 

 

Mål: 
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Limskab med indbygget lys. 
uden sugemotor 
Varenummer 60.06  

 

Limskabet med indbygget lys og uden sugemotor, 

er udviklet til arbejdspladser,  

hvor arbejdsmiljøbestemmelserne kræver ren luft.  

 

 

Produktinformation 

Limskabet uden sugemotor er en enkelt løsning for sikker håndtering af kemikalier, 

opløsningsmidler, medicin m.v. En ideel løsning der ikke fylder ret meget, og let kan placeres på en 

bordplade sammen med anden arbejdspladsindretning.  

 

Kabinettet er udført i en rengøringsvenlig konstruktion. 

 

Specifikationer: 

Luftmængde: 135-330 m3/h 

Trykfald: 1-5 Pa. pr. m 

Rørdimension: Ø125 mm 

Materiale: Hvid PVC og ABS plast 

Vægt: 8.6 Kg. 

El-tilslutning: 230 V. 50 Hz. 

Lys: LED lavenergi 

Mål: Se målskema 
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Limskab med sug indbygget lys og trykvagt 
Varenr. 60.071 

 

Limskab med sug er udviklet til  
arbejdspladser, 
hvor arbejdsmiljøbestemmelserne 
kræver ren luft.  
 
 

Produktinformation: 

Limskabet med sug er en enkelt løsning for sikker håndtering af kemikalier, 
opløsningsmidler, medicin m.v. En ideel løsning der ikke fylder ret meget, 
og let kan placeres på en bordplade sammen med anden arbejdspladsindretning.  
 
 

 

Limskabet er udført i en rengøringsvenlig konstruktion.  

Specifikationer 

Luftmængde: 330 m3/h 

Rørdimension: Ø125 mm 

Materiale: Hvid PVC og ABS-plast 

Vægt: 11,5 kg. 

El-tilslutning: 230 V. 50 Hz. 62 W 

Lys: LED lavenergi 

Mål: B: 500 H: 590 D: 500 mm 
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Udsugningsskab type MC 80 
Varenr. 60.08 
 

Med fotocelle og indbygget filter 
Selvregulerende Atex2 
ventilator med indbygget trykvagt, 
lys og lovpligtig kontrolforanstaltning.  
Rengøringsvenlig konstruktion. 
 
Produktinformation: 
Udsugningsskabet er en enkelt løsning for sikker håndtering af kemikalier,  
opløsningsmidler, medicin m.v. En ideel løsning der ikke fylder ret meget, 
og let kan placeres på en bordplade sammen med anden arbejdspladsindretning.  
 
Toicos udsugningsskabe er med spaltesug og integreret luftfilter,  
til dentallaboratorier som arbejder med 3D print,  
når emnerne skal rengøres i ISO-propyl alkohol er Toicos udsugning-skabe med fotoceller 
meget brugervenligt så arbejdsgangen bliver effektiv og nem tilgængelig. 
 

Specifikationer 

Luftmængde: 725 m3/h 

Lufthastighed i arbejdsåbningen: V 0,5 m/s 

Lufthastighed i sugespalter:  V 7 m/s 

Materiale: Hvidlakeret vandfast MDF 

El-tilslutning: 230 V. 50 Hz. 620 W 

Lys: LED lavenergi 

Skabs mål: B: 800 D: 600 H: 900 mm 

Skabsåbning: 760 X 530 mm 

 
Funktionsbeskrivelse: 
 Skabene er monteret med et elektronisk styresystem, som frekvensregulerer ventilatorens 
 motor eller spjældets modulering, så myndighedernes gældende krav til luftflow 
 i arbejdsåbningen, altid vil være til stede, når skabet betjenes. 
 Dette bevirker at filteret udnyttes optimalt uden fald i luft flowet. 
 
 En indbygget bevægelsescensor sikrer, regulering mellem standby og drift, 
 når der arbejdes i skabsrummet. Skabets driftsfunktioner overvåges af en elektronisk trykvagt 
 som giver signal til en lampe i betjeningspanelet, hvis ønskede luftflow ikke er til stede. Dette kan eks.   
skyldes tilstoppet filter eller problem med det tilsluttede rørsystem. 
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Spray Kabinet 
Varenr. 60.44 

 

 
 

Effektiv og sikker løsning til spraymaling af mindre emner

Dette Spray Kabinet er specielt udviklet til spraymaling og lakering af mindre emner. 
Ved korrekt brug og anvendelse, opfylder Spray Kabinettet alle gældende miljøkrav. 
 

Anvendelse: 

 

  

 

Spray Kabinettet er beregnet til spraymaling og 
afdampning under tørreprocessen. 
Kabinettets indbyggede Andreaefilter sikrer, at 
de sundhedsskadelige partikler  

 
 

 

der udskilles i forbindelse med 
sprayprocessen opsamles. 

 

  

B 

Betjeningspanel 

 

 

 

 

 

Specifikationer 
Luftmængde: Afkast til det fri, 

nominel 1000 m3/h, 
standby 0,2 m/s over 
åbning, drift 0,5 m/s 
over åbning. 

Materiale: Hvid lakeret MDF 
exterior 

Lydniveau 65 dB (A) 

Vægt: 90 kg 

EL-data: Spænding 230 V + PE 50 
Hz 4 A, Spjældmotor 
4W, 

Skal tilsluttes extern 
ventilator  

Lys: LED armature 13W. 

Andreaefilter: 1 stk. 580 mm x 1000 
mm 0,58 m2 filtermedie 

Overvågning: Filter pressostat 
aktiverer alarmlampe 
ved tilsmudset 
Andreaefilter eller 
manglende sug. 

Mål: B: 1050mm D: 750mm 
H: 900mm eller efter 
ønske 
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Sugekabinet til 3D print 
Varenr. 60.12 

Suge kabinet udviklet for fjernelse af 
lugt og aerosoler i forbindelse med 
printning og afrensning af 3D printede 
emner. Den store låge åbning gør det 
nemt at betjene 3D printeren og den 
store arbejdsflade tillader plads til 
rensekar, for rensning af færdig 
printede emner, hvor den 
gennemsigtige låge og det indbyggede 
LED armatur giver optimale 
arbejdsbetingelser. 

 

Specifikationer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Suge kabinet udviklet for fjernelse af lugt og aerosoler i forbindelse med printning og 

afrensning af 3D printede emner. 

• Stor låge åbning som gør det nemt at betjene 3D printeren. 

• Den store arbejdsflade tillader også plads til rensekar, for rensning af færdig printede 

emne. 

• Det indbyggede LED armatur og den gennemsigtige låge giver optimale arbejdsbetingelser. 

• Let at placerer, vi anbefaler at sugekabinettet placeres på et hæve-/sænkebord, så man 

altid sikre at brugeren har den korrekte arbejdshøjde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål: 
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Mål på sugekabinet  
 

 

Varenr. 60.12 


