
  Systémy - komponenty pro odsávání výfukových plynů - výrobce FILCAR

  Typ Stacionární (nástěnné) sestavy - řada ARGON        Prodejní cena (v ČR)
  (objednací kód) (využití zejména pro běžné servisní práce…) bez DPH

ARGON UNO 75/3     optimální pro osobní a dodávkové vozy                          900 m3/h 20 970 Kč     

(jednohadicová sestava)     ventilátor AL 50/C (0,37 kW), 1 ks hadice ECOGAS (d = 75 mm, l = 3 m), koncovka BGT...

ARGON UNO 75/5     optimální pro osobní a dodávkové vozy                          900 m3/h 22 140 Kč     

(jednohadicová sestava)     ventilátor AL 50/C (0,37 kW), 1 ks hadice ECOGAS (d = 75 mm, l = 5 m), koncovka BGT …

ARGON UNO 100/5     optimální pro osobní až malé nákladní vozy                 1700 m3/h 29 200 Kč     

(jednohadicová sestava)     ventilátor AL 100/C (0,75 kW), 1 ks hadice ECOGAS (d = 100 mm, l = 5 m), koncovka BGT …

ARGON DUE 75/3     optimální pro osobní a dodávkové vozy                          900 m3/h 29 200 Kč     

(dvouhadicová sestava)     ventilátor AL 50/C (0,37 kW), 2 ks hadice ECOGAS (d = 75 mm, l = 3 m), koncovky BGT …

ARGON DUE 75/5     optimální pro osobní a dodávkové vozy                          900 m3/h 32 730 Kč     

(dvouhadicová sestava)     ventilátor AL 50/C (0,37 kW), 2 ks hadice ECOGAS (d = 75 mm, l = 5 m), koncovky BGT ....

ARGON DUE 100/5     optimální pro osobní až malé nákladní vozy                 1700 m3/h 39 200 Kč     

(dvouhadicová sestava)     ventilátor AL 100/C (0,75 kW), 2 ks hadice ECOGAS (d = 100 mm, l = 5 m), koncovky BGT …

  Typ Stacionární (nástěnné) sestavy - řada AU II        Prodejní cena (v ČR)
  (objednací kód) (využití zejména pro měření emisí, servisní práce…) bez DPH

AU II/C     optimální pro osobní a dodávkové vozy                        1900 m3/h 33 910 Kč     

(jednohadicová sestava)     ventilátor AL 100/C (0,75 kW), hadice EUROGAS (d = 100 mm, l = 5 m), trychtýř…

AU II/T     optimální pro nákladní vozy                                          2800 m3/h 36 260 Kč     

(jednohadicová sestava)     ventilátor AL 150/C (1,1 kW), hadice EUROGAS (d = 150 mm, l =  5 m), trychtýř...

AU II/M     optimální pro extrémní testy ve zkušebnách                3900 m3/h 42 140 Kč     

(jednohadicová sestava)     ventilátor AL 300/C (2,2 kW), hadice EUROGAS (d = 180 mm, l = 5 m), trychtýř...

►  níže vytypované sestavy (v nástěnném provedení) jsou optimalizovány pro odsávání výfukových plynů 
      u osobních, dodávkových i menších nákladních vozidel (využívají se v autoservisech, u čerpacích stanic...)
►  jednotlivé sestavy se od sebe odlišují výkonem ventilátoru, počtem a délkou hadic... 
►  sestavy ARGON sestávají z plechového ventilátoru typu AL, konzole pro uchycení 
      ventilátoru na zeď, odsávací trubky (ke které jsou napojeny odsávací hadice...), odsávací 
      hadice (1 nebo 2 ks) typu ECOGAS, odsávací koncovky typu BGT  (1 nebo 2 ks), konzole 
      (1 nebo 2 ks) pro zavěšení hadice, spojovací materiál atd.   
►  montáž těchto systémů je velice jdnoduchá a je možné jí provést i svépomocí...
►  pokud Vám nevyhovuje některá z uvedených sestav, tak Vám rádi na vyžádání navrhneme sestavu 
      lépe vyhovující Vašim potřebám... - s jiným ventilátorem, jinou délkou hadice, jinou koncovkou...)

►  níže vytypované sestavy (v nástěnném provedení) jsou optimalizovány zejména pro měření emisí, 
      výkonové testy u osobních, dodávkových i nákladních vozidel (ve stanicích měření emisí,  zkušebnách...)
►  jednotlivé sestavy se od sebe odlišují výkonem ventilátoru, průměrem odsávací hadice... 
►  sestavy AU II sestávají z plechového ventilátoru typu AL (hadice je napojena k přírubě ventilítoru...), 
      konzole pro uchycení ventilátoru na zeď, odsávací hadice typu EUROGAS, odsávacího výškově
      stavitelného trychtýře typu BC, spojovacího materiálu atd.   
►  montáž těchto systémů je velice jdnoduchá a je možné jí provést i svépomocí...
►  pokud Vám nevyhovuje některá z uvedených sestav, tak Vám rádi na vyžádání navrhneme sestavu 
      lépe vyhovující Vašim potřebám... - s jiným ventilátorem, jinou délkou hadice, jinou koncovkou...)
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