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Produktinformation og brugervejledning 

For mobilt arbejdsbord for fodterapeuter 

Varenr. 190.09-190.10 

Her beskrives hvad et mobilt arbejdsbord indeholder, samt dets funktioner. 
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Mobilt arbejdsbord for fodterapeuter 

Varenr. 190.09 – 190.10 

Findes til både højrehåndede og venstrehåndede 

 

Toico’s mobile arbejdsborde er danskproducerede kvalitetsborde. 

Der er taget hensyn til både ergonomi og arbejdsmiljø. 

 Produktinformation: 

• 3 trins sugestyrke 

• Tænd/sluk af lys.  

• kontrolforanstaltning. 

• Sugemotor TK-500 med filter. 

• 4 låsebare hjul. 

• Udtræksskuffe for teknikmotor. 

• Hvid Laminat med hvide kanter 

• 2 stk. opbevaringsskuffer. 

• Multi Flex 45 sugearm, 

• Udtræksskuffe for teknikmotor. 

• Aflukkeligt teknikum 

• Arbejdsbordet er forberedt for afkast til det fri.  

• Indbygget 240 volt udtag til teknikmotor. 
 

 

Specifikationer: 

Bredde 74,5 cm 

Højde 73,0 cm 

Dybde 45,5 cm 

Vægt 56 Kg 
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Produktbeskrivelse: 
Mobilt arbejdsbord for fodterapeuter 
Varenummer: 190.09 & 190.10 

 
Mobilt med let kørende og låsbare hjul. 
Udtræksskuffe for teknikmotor valgfri placering i  
højre eller venstre side. 
Stor skuffe til cellestof.  
Stor og lille skuffe. 
Motorrum nederst.  
Rengøringsvenlig. 
 
 
Fleksibel sugearm med stor rækkevidde,  
lyddæmper og udskifteligt mundstykke 
Lydsvag. 
 
 
Højtrykssugemotor 240 V -1100 Watt 
3 trins sugeeffekt: 125 m³/h – 150 m³/h –  
175 m³/h. 
Styring med 3 trin, tænd/sluk lyskontakt, alarm for  
manglende sug samt batteribackup. 
Mulighed for fodkontakt, forbrugskontakt og  
Tænd/sluk af sugemotor. 
Mulighed for arbejdslys (optisk fiberteknologi)  
Integreret i mundstykket. 
 
 

 

 

 

 

                                  Her vist med udtrækshylde til teknikmotor 
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Brugervejledning til sugemotor TK-500 
Varenummer: 40.11 
 

Produkt: 
Motorhus med filter. 

 

Produktbeskrivelse: 
Sugemotor med mulige afkastudgange. 
Afkastroset med rør.  
Dækplade til afkasthul som ikke anvendes. 
6 skruer. 
4. stk. Vibrationsdæmpende gummifødder. 
1 stk. el-stik. 
 
 

Sikkerhed: 
Når produktet tages i brug 
Tilsluttes 230V. 
 
 

Funktionssvigt: 
Ved svigt kontroller sikring, 
Den inderste sikring er aktiv den yderste er reserve. 
 
 

Ved filterskift: 
Varenummer på filter til TK-500 er 100.26  
Man starter med at åbne snaplåsen og 
tager det brugte filter op,  
derefter monteres det nye filter og 
snaplåsen lukkes. 
 Patronfilter Varenr. 100.26 
 

Vedligeholdelse: 
Filter skiftes efter behov, 
Ofte skiftes det øvre filter ca. efter 6-12 mdr. 
Det nedre filter: 
Som hedder mortorbeskyttelsesfilter  
Varenummer 100.25 
udskiftes i forbindelse med motorskift. 
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Ved Motorskift: 

Efter ca. 1000-1100 timer, 
svarende til 4-5 år erstattes motoren 
med en ny varenr. 40.04                                  
 
                                                                                           
                                                                                                 Erstatningsmotor varenr. 40.04                              

 
Filterhus afmonteres og 
snaplås mellem motorhus og filterhus åbnes 
en 4 mm unbrakonøgle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Filterhus 
                                                                                                                Patronfilter til TK-500 varenr. 100.26  
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Mortorbeskyttelsesfilter varenr. 100.25 
  
 
Tk-500 Varenr. 40.11 

    

 
 
 
Bøjle over motorfilter demonteres hvorefter filter fjernes og motor tages op, de 2 ledninger 
afmonteres og monteres derefter på en ny motor. Motor placeres igen i motorhus, hvor et 
motorbeskyttelses filter samt bøjle spændes fast. 
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Motorstyring med 3 trin, for TK-500 varenr. 40.11. Betjeningspanel og 
indbygget alarm. 
Med on/off 

 

 

 

 

 

Betjeningspanel:   

Som sidder i det mobile 
arbejdsbord  
for fodterapeuter: 

 

 

 

 

 

Funktionsbeskrivelse: 

Knapper: 

”Light” tænder/slukker for arbejdslampen. 

”Flow” vælger hastighed, hvis der er tændt for motoren. 

”On/Off” slukker for motoren, hvis denne kører, eller tænder for motoren, på den senest valgte 

hastighed. Standard er ”1”. 

”Alarm-off” slukker for audioalarm, hvis alarmen er aktiv. Lysalarm kan kun slukkes ved igen at 

tilslutte netforsyning, eller ved at skifte/rengøre filteret. 
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Multiflex 45  

 
Varenr. 10.11 (bordmontage) 

 Varenr.10.12 (vægmontage)  

 

Varenr. 10.113 (bordmontage) 10.123 (vægmontage) 

Model med håndspjæld og kontakt. 

Se billede på næste side 

                                                                                                                                   Varenr. 10.12 til vægmontage                           Varenr.10.11 til bordmontage     

                                                                                                                                                                                                                                                    

Toico Ventilation A/S har med mere end 30 år i branchen stor ekspertise ved løsning af 
specialopgaver inden for punktudsugning og ventilation.  
Multiflex 45 sugearm er udviklet til arbejdspladser, hvor arbejdsmiljøbestemmelserne kræver ren 
luft.  
Den indbyggede lyddæmper tilsikrer et lavt støjniveau, og en optimeret sugeteknik sørger for en 
højeffektiv virkning.  
Den lave vægt på armen og de friktionsbetjente drejeled gør betjeningen let og behagelig, skift af 
indstillinger sker helt uden anvendelse af værktøj eller spændeanordninger. 
 

Specifikationer 

Luftmængde: 125-175 m3/7 

Rørdimension: Ø 45-50 mm 

Tilslutningsdiameter: Ø 50mm 

Vægt: 2 kg inkl. vægholder 

Sugearmsdimensioner: Se skitsetegning på næste side. 

 

Multiflex 45 finder anvendelse inden for brancheområderne:  

Fodterapeuter, tandteknikere, speciallæger (dermatologer, plastikkirurger), tandlæger, 

tandteknikere, sygehuse, laboratorier, skoler og uddannelsessteder, elektronikindustri, (radio og 

tv), høreklinikker, optikere, guld- og sølvsmede, frisører m. fl.  
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Multiflex 45, - hvor, der er 

behov for fjernelse af faste 

støvpartikler, biologisk aktivt 

støv, slibestøv fra negle, 

gipsafstøbninger, hudpartikler, 

dampe fra lak, opløsningsmidler, 

loddearbejder og gasser, såsom 

nitrøse, anæstesi- og lattergasser, 

og ildelugt.  

 

Multiflex 45 indgår i Toico 

sugesystemerne for bord-, væg-, 

loft- eller gulvmontage. Disse 

systemer opfylder såvel 

arbejdsmiljøkrav som 

miljølovgivning. 

 

Produktinformation 
Multiflex 45 sugearm kan monteres på væg, bord eller fra loft i teleskop stander, eller sugesøjle 
med indbygget sugemotor og filter samt styring.  
Multiflex 45 kan leveres med håndspjæld eller 24 volt motorspjæld.  
Multiflex 45 har en 360 række vide på op til 1,4m  
 
Flexslangen kan med mundstykket rettes direkte mod arbejdsområdet.  
Der kan monteres et optiskfiber lys i Multiflex 45, som giver over 3000 LUX målt 0,5 m fra 
sugemundstykke.  
Flexslanger kan som standard leveres i 3 længder.  
Mundstykket design giver en optimal virknings grad. 
  
 

Tilbehør 

Spjæld, Motorspjæld 
Teleskopudtræk for loftmontage 
Fiberlys 
Sugemotor og styringer 
Trykfaldsalarm 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                         Varenr. 10.123 
                                                                                                                                                     med håndspjæld og kontakt findes både i sort og hvid 
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Overensstemmelseserklæring. 

 

 

Erklærer hermed at behandlingsbord til fodterapeuten:                 

Serie nr. 2027-190.09 – 2017-190.10 

 

Er i overensstemmelses med og opfylder alle relevante bestemmelser i. 

               Maskindirektivet:                         2006/42/EF 

               EMC – direktivet:                         2014/30/EU 

               Lavspændingsdirektivet:               2014/35/EU 

 

Udstyrstype: 190.09 – 109.10  

 

Bestående af:  

Behandlingsbord for fodterapi bordet består af: 

10.12 Multiflex 45 sugearm 

40.11 TK-500 sugemotor 

90.041 Styring 3 trin 

190.05 – 190.07 Behandlerbord 

150.03 flexlyddæmper 

 

 

Direktør Torben Holger Krøyer 

 

 

 


