Euro-Roller

®

Uitlaatgasafzuiging
garantie voor schone lucht

Euro-Roller® uitlaatgas afzuighaspels
Euro-Roller® uitlaatgas afzuighaspels
zijn leverbaar in een elektrisch of veer
bediende uitvoering.
Slang diameters van 50 tot 300 mm
behoren tot ons standaard
leveringsprogramma.
De haspels zijn leverbaar met
slanglengtes tot 35 mtr.

Euro-Roller® uitlaatgas afzuighaspels zijn leverbaar met of
zonder gebouwde ventilator. Euro-Roller® haspels worden
volgens een modulair systeem opgebouwd. Hierdoor is
het mogelijk voor elke toepassing simpel en snel de
juiste haspel voor de gewenste toepassing te leveren.
Een Euro-Roller® haspel staat garant voor maximaal
bedieningsgemak en een optimaal afzuig-resultaat.
Euro-Roller® haspels hebben een jarenlange ontwikkeling
doorlopen. Het resultaat is een bedrijfszekere uitlaatgasafzuighaspel welke een minimum aan onderhoud vereist.

Euro-Rail uitlaatgas afzuigkanaal
Euro-Rail aluminium afzuigkanaal heeft zich al 10-tallen
jaren bewezen als zijnde een van de beste welke in de
markt te koop is.Het geextrudeerde kanaal heeft een
unieke bouwvorm waardoor een snelle en eenvoudige
montage mogelijk is.
De geleiderails bevinden zich aan de buitenzijde en
dragen mede zorg voor een stabiel kanaal met een
optimale luchtstroom. De slang wagens met gesloten
kogelgelagerde wielen geven een jarenlang optimaal
bedienings gemak met een minium aan onderhoud.

Euro-Roller® voor elke toepassing
Euro-Roller® heeft voor elke
situatie een juiste oplossing.
Afzuig systemen voor
uitlaatgassen van 650°C.
en hoger behoren tot het
leveringsprogramma.
Ook elektrische of
veerbediende haspels in
combinatie met de
Euro-Rail geven in een
aantal gevallen de perfecte
oplossing.

Euro-Roller® voor hulpverlenings voertuigen
Voor de uitlaatgas afzuiging van hulpverlenings voertuigen
zoals brandweer en ambulances heeft Euro-Roller®
systemen die automatisch ontkoppelen bij het uitrukken
van de voertuigen.
Euro-Roller® heeft de Euro-Track met elektromagnetische
ontkoppeling en de Euro-Air-Track met pneumatische
ontkoppeling. Ook een volledig mechanisch systeem voor
achter- en boven uitlaten zijn leverbaar.

Euro-Roller® uitlaat trechters
Uitlaat pijpen zijn vandaag de dag
steeds meer en meer een design
object. De bereikbaarheid en een
goede verbinding met de afzuiginstallatie vereisen een steeds grotere
inventiviteit van de ontwerpers van
Euro-Roller®.

Voor elke uitlaatpijp heeft Euro-Roller® de beste oplossing.
Er zijn trechters met klemtang, griptang, pneumatische klemming.
Trechters met of zonder automatisch werkende klep.

Euro-Roller® een breed programma!
Ook op het gebied van lasdamp afzuiging kan Euro-Roller® u de
juiste oplossing bieden. Van eenvoudig mobiel tot een uitgebreid
railsysteem waarbij de ventilatoren door middel van een draadloos
signaal worden bediend. In die gevallen waarin er geen punt afzuiging
mogelijk is, kunnen de filters van Euro-Roller® de oplossing bieden.

Euro-Roller®
grenzeloos!
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