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Koncepcja strefy naprawczej 
 

 
ProWoTech oferuje szeroką gamę stacji naprawczych oraz systemów odciągowych. Wspólną cechą jest 
zapewnienie maksymalnej wydajności i oszczędności czasu. Dążenie do najwyżchych standardów, aby 
dopasować się do rygorystycznych wytycznych bezpiaczeństwa pracownika jest naszym kluczowym 
zadaniem. Ponad 30 lat na rynku i ponad 1000 instalacji na świecie. 
Dostępne są następujące wersje standardowe: 

• Strefa do napraw karoserii CLM, wersja podstawowa 

• Strefa do napraw karoserii CLM, zestaw 

• Strefa do napraw karoserii CLE, wersja podstawowa  

• Strefa donapraw karoserii CLE, zestaw 

Standardowy rozmiar strefy wynosi 6m x 8 m o wysokość 3,50 m. Każda instalacja ma na celu 
dostosowanie się do infrastruktury warsztatu oraz zapewnienie optymalnego ciągu technologicznego 
napraw. Aby się dostosować do indywidualnych rozwiązań, dopuszczalna jest również mieszana 
kombinacja mocowania konstrukcji na kolumnach do ścian   i mocowaniach sufitowych. Dodatkowym 
atutem wynikającym z posiadania stacji roboczych jest zapewnienie i dostosowanie się do wszelkich 
standardów i wymogów prawnych, co gwarantuje spokój i bezpieczenstwo pracodawcy. Nasze stacje 
modułowe składające się z następujących modułów. 
Podstawowe komponenty strefy naprawczej: 

• Moduł konstrukcja  

• Moduł dostawa energii 

• Moduł oświetlenie 

• Moduł kurtyn ochronnych  

• Moduł na zdemontowane częsci  

Komponenty specyficzne dla obrabianego materiału to: 
● przenośny system odsysania pyłu stalowego 
● przenośny system odsysania pyłu aluminiowego i CFRP 

 
Opcjonalnie: przenośny dwuramienny system odsysania dymów i oparów spawalniczych. Odciąg w 
standardowym wyposażeniu posiada dodatkową kasetą z aktywnym filtrem węglowym przeznaczonym do 
neutralizacji oparów chemicznych i dymów. 
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Moduł Konstrukcja 
 

Dawnej używana konstrukcja stalowa zostala zastąpiona  
aluminiowym systemem kratownic zwanych także 
konstrukcją sceniczną. Oprócz atrakcyjnego wyglądu 
system ten ma wiele zalet technicznych i komercyjnych: 

 
 

● ekstremalna odporność na zginanie i skręcanie 
● łatwość i szybkość instalacji 
● obniżenie ceny 
● zmniejszenie kosztów transportu 
● ogromna redukcja wagi 
● szeroka gama dostępnych akcesoriów 

 
 

Modułowa budowa konstrukcji pozwala na 
konfigurowanie nietypowych projektów. Standardowe 
elementy kratownic są łączone za pomocą specjalnych 
stożków, a blokowane są klinami i zawleczkami 
sprężynowymi. 
Modułowe ramiona do montażu prowadnic kurtyn 
i modułu zasilania oraz systemu oświetlenia są 
mocowane na stałe do konstrukcji ramy za pomocą 
specjalnych elementów złącznych. 

 
Modułowa konstrukcja pozwala dostosować rozwiązania do indywidualnych potrzeb wynikających z 
infrastruktury warsztaty. Ponadto dzięki różnym sposobom montażu w łatwy sposób można dostosować 
konstrukcję do zakładanych potrzeb. 

 
 

Moduł Dostawa energii 
 
 

Podwieszany mobilny system zasilania jest podstawowym elementem stacji 
naprawczej. Moduł pozwala na organizację wszyskich przewodów i kabli, a 
pozbycie się ich plątaniny na podłodze stanowiska pracy ma wpływ na ergonomię 
i bezpieczeństwo wykonywanych prac.  Mobilny moduł zasilania służy 
jednocześnie jako podręczny wózek narzędziowy z wieloma udogodnieniami dla 
segregowania narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania prac 
blacharskich. 

 
 

Funkcje (wózek energia): 
● 2 szpule kablowe 230 V - 16 A  
● 1 skrzynka energetyczna z wewnętrznym 

bezpiecznikiem, 2 gniazda CEE 400 V - 16 A i 4 
gniazda 230 V - 16 A 

● 2 szpule przewodów z powietrzem 3/8 ”z ogranicznikiem 
● 1 zespół konserwacyjny sprężonego powietrza z 

manometrem, regulatorem, suszarką i smarownicą 
● 4 stożkowe gumowe kabury do narzędzi ręcznych 
● 2 perforowane panele do przechowywania narzędzi 
● 1 platforma do urządzeń  
● 1 wylot Y do powietrza bezolejowego 
● Ochronny pierścień zderzaka z poręczą 
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          Moduł oświetlenie 
 
 
 
 
 
 

Przy projektowaniu systemu oświetlenia duży nacisk położono na zoptymalizowanie natężenia światła w 
poszczególnych sekcjach stacji roboczej. Skupiono się na tym aby dobrze były doświetlić pionowe 
elementy karoserii naprawianego samochodu.  Efekt taki uzyskano dzięki zastosowaniu ewowentowych 
źródeł światła i odbicia od powierzchni kurtyn. Kurtyny zostały wykonane z niepalnego materiału z 
domieszką srebra i światło niczym jak lustro w sposób niepozwalający na powstawanie refleksów na 
powierzchni karoserii, eliminuje zjawisko stroboskopowe zapewniając komfort i doskonalą widoczność dla 
pracownika. Czterostronny system świateł wyposażony jest w 20 świetlówek, każdy o mocy 80 W.  Gdy 
kurtyna jest zamknięta, strumień świetlny na wysokości jednego metra, znacznie przewyższa 1000 lx w 
poziomie i 750 lx w pionie. Dzięki pryzmatycznym ekranom (kotara) zapobiega oślepleniu i zmęczeniu 
oczu pracownika w trakcie wykonywania prac, co wpływa na zdrowie i kondycję osób pracujących na 
strefie. 

 
Moduł kurtyn ochronnych 

System kurtyn ochronnych składa się z ciężkiej ognioodpornej 
mieszanki włókien i E-szkła zgodnie z normą DIN EN 13501-
1. Na poziomie oczu zintegrowane jest czerwone okno 
podglądu. Zastosowanie transparentnego okna na całej 
szerokości zapewnia bezpieczeństwo odizolowanego w 
zasłoniętej strefie pracownika i możliwość kontroli 
przeprowadzanych procesow przez współpracowników 
pracjących w warsztacie.  
Okno podglądu jest zgodne z normą DIN EN 17700 dla 
stanowisk, gdzie przeprowadzany jest proces spawania. 
Chroni klientów i pracowników wewnątrz warsztatu przed 
jasnymi zmianami światła wynikającymi np. z obróbki 
aluminium. 

 
Kurtyna jest wzmocniona ze wszystkich stron i wyjątkowo 
trwała. Wnętrze pokryte jest drobinkami srebra, które działają 
jak lustro, aby zwiększyć wydajność oświetlenia.  

 
Dostępne są indywidualne wersje montażu. Istnieje wysokie 
ryzyko podczas napraw konstrukcji hybrydowych, stąd 
zamknięte pomieszczenia nie są akceptowane przez 
instytycje bezpieczeństwa. Wzrost ciśnienia w takim 
pomieszczeniu w przypadku wybuchu jest zbyt duży i stanowi 
zagrożenie dla człowieka. Dlatego nasze stacje są 
wyposażone w system kurtyn tak aby fala uderzeniowa nie 
została zablokowana ani odbita, a wybuch mogł zostać 
zredukowany do nieszkodliwego poziomu. 
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Strefa do napraw karoserii CLM, wersja podstawowa 

Wymiary (standard): 
 

Głębokość:    8,00 m 

Szerokość: 

6,00 m  

Wysokość:   3,50 m do 

górnej krawędzi 
 

Sposób montażu: 4 kolumny 
 
 

Elementy: 
-  Konstrukcja ramy wykonana z lekkiego aluminiowego systemu kratownic 

FD34, o kwadratowym kształcie, 
Dł. X szer. X wys. = 7,50 x 5,50 x 3,50 m, w tym wszystkie elementy montażowe i przyłączeniowe 

 
- Moduł „energią”: układ w kształcie litery „U”. Wózek multimedialny poruszjący się 

wokół naprawionego samochodu wyposażony jest w: 

 
• 2 szpule kablowe 230 V - 16 A 
• 1 skrzynka energetyczna z wewnętrznym bezpiecznikiem 
• 2 gniazda CEE 400 V - 16 A 
• 4 gniazda 230 V - 16 A 
• 2 szpule przewodów z powietrzem 3/8 ”z ogranicznikiem 
• 1 zespół sprężonego powietrza z manometrem, regulatorem, osuszaczem i smarownicą 
• 1 przyłącze Y do powietrza bezolejowego 
• 4 stożkowe gumowe kabury do narzędzi ręcznych 
• 2 perforowane panele do przechowywania narzędzi 
• 1 platforma dla urządzeń i narzędzi – blat roboczy 
• 1 zestaw kabli wleczonych, zestaw szybkozłącza i system szyn przesuwnych, długość 22 m 

 
Lakierowany proszkowo, kolor czerwony kominkowy  RAL 3002. 
Moduł oświetlenie: czterostronny, moc wyjściowa 1,6 KW, natężenie światła ponad 1.000 lx w 
poziomie i 750 lx w pionie. Moduł składa się z 10 lamp fluorescencyjnych złożonych z 2 jarzeniówek 
każda o mocy 80 W, w tym ewolwentowych reflektorów dla optymalnego oświetlenia pionowych 
powierzchni samochodu. Zgodnie z indywidualnymi wymaganiami system można używać w 40%, 
60% lub 100%. 
Moduł ochrona: trójstronny system kurtyny w kształcie litery U składający się z ciężkiej ognioodpornej 
mieszanki włókien i E-szkła zgodnie z  normą DIN EN 13501-1. Kolor jest aluminiowo-szary, wnętrze 
pokryte jest drobinkami srebra, co zapewnia maksymalne odbicie światła na powierzchniach 
pionowych. 
Okno podglądu: TTV-czerwona-RW zgodnie z normą DIN EN 17700 zapewniającą ochrone oczu w 
trakcie spawania elementów. 
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Strefa do napraw karoserii CLM, zestaw 
Wymiary (standard): 

Głębokość:   8,00 m 

Szerokość:   6,00 m 

Wysokość: 3,50 m do 

górnej krawędzi 

kratownicy 

 
Sposób montażu: 4 kolumny 

 
 

Elementy: 
-  Konstrukcja ramy wykonana z lekkiego aluminiowego systemu kratownic 

FD34, o kwadratowym kształcie, 
Dł. X szer. X wys. = 7,50 x 5,50 x 3,50 m, w tym wszystkie elementy montażowe i przyłączeniowe 

 
- Moduł „energią”: układ w kształcie litery „U”. Wózek multimedialny poruszający 

się wokół naprawianego samochodu wyposażony jest w: 
 

• 2 szpule kablowe 230 V - 16 A 
• 1 skrzynka energetyczna z wewnętrznym bezpiecznikiem 
• 2 gniazda CEE 400 V - 16 A 
• 4 gniazda 230 V - 16 A 
• 2 szpule przewodów z powietrzem 3/8 ”z ogranicznikiem 
• 1 zespół sprężonego powietrza z manometrem, regulatorem, osuszaczem i smarownicą 
• 1 przyłącze Y do powietrza bezolejowego 
• 4 stożkowe gumowe kabury do narzędzi ręcznych 
• 2 perforowane panele do przechowywania narzędzi 
• 1 platforma dla urządzeń i narzędzi – blat roboczy 
• 1 zestaw kabli wleczonych, zestaw szybkozłącza i system szyn przesuwnych, długość 22 m 

 
Lakierowany proszkowo, kolor czerwony kominkowy  RAL 3002. 
Moduł oświetlenie: czterostronny, moc wyjściowa 1,6 KW, natężenie światła ponad 1.000 lx w poziomie i 
750 lx w pionie. Moduł składa się z 10 lamp fluorescencyjnych złożonych z 2 jarzeniówek każda o mocy 
80 W, w tym ewolwentowych reflektorów dla optymalnego oświetlenia pionowych powierzchni 
samochodu. Zgodnie z indywidualnymi wymaganiami system można używać w 40%, 60% lub 100%. 
Moduł ochrona: trójstronny system kurtyny w kształcie litery U składający się z ciężkiej ognioodpornej 
mieszanki włókien i E-szkła zgodnie z  normą DIN EN 13501-1. Kolor jest aluminiowo-szary, wnętrze 
pokryte jest drobinkami srebra, co zapewnia maksymalne odbicie światła na powierzchniach pionowych. 
Okno podglądu: TTV-czerwona-RW zgodnie z normą DIN EN 17700 zapewniającą ochrone oczu w 
trakcie spawania elementów. 
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Moduł Mobilny odciąg do struktur hybrydowych 
Modul Przeciwwybuchowy system odciągowy zgodny z ATEX II 3D, odpowiedni dla strefy 22 z 
systemem "pułapki iskier" i filtrem klasy „H”, przeznaczony do bezpiecznego obchodzenia się ze 
wszystkimi pyłami powstałymi przy naprawie karoserii multi materiałowej. System bezpieczeństwa z 5-
metrową sekcją wychładzania gorących iskier. System odciągowy zawiera również adaptery do 
łączenia narzędzi szlifujących i pakietu akcesoriów do utrzymania porządku na stanowisku. 
 
Świadectwo homologacji dla specjalnego systemu „pułapki iskier„ wydane przez TÜV Sachsen-Anhalt 
e.V. (niemiecki instytut norm i testów bezpieczeństwa) dostarczany jest z każdym zestawem. 
 
Uwaga: Ekstrakcja innych pyłów niż aluminium i tworzyw sztucznych lub jakichkolwiek płynów lub 
gazów jest zabroniona! Do odsysania pyłów stalowych podczas naprawy karoserii o strukturze 
hybrydowej (aluminium / stal)  gdy jesteśmy pewni że naprawiamy stal konieczne jest zastosowanie 
przeciwwybuchowego systemu odciągu do pyłów stalowych. 
Uwaga: W przypadku jednoczesnego cięcia stali i aluminium obowiązkowo należy stosować system 
odciągu do pyłu aluminiowego! Po zakończeniu pracy pojemnik na kurz należy wyczyścić, aby uniknąć 
tworzenia się pyłu wewnątrz filtra i pojemnika! 
 
Modul Przeciwwybuchowy system odciągowy zgodnie z ATEX II 3D odpowiedni dla strefy 22 dla 
bezpiecznej ekstrakcji pyłów ze stali. Urządzenie NIE NADAJE się̨ do ekstrakcji łatwopalnych i 
wybuchowych pyłów. Zestaw zawiera 5 m wąż antystatyczny oraz adaptery do bezpośredniego 
przyłączenia narzędzi szlifujących. Podobnie jak inne wersje, ten odciąg jest również przystosowany 
do zamocowania ramienia teleskopowego do selektywnego wykrywania pyłów spawalniczych i 
wychwytywania drobnych opiłków unoszących się w powietrzu. 
 
Uwaga: Ekstrakcja pyłu aluminiowego lub pyłów mieszanych jest zabronione! Do ekstrakcji pyłu 
aluminiowych lub mieszanych podczas naprawy samochodów o konstrukcjach hybrydowych 
(aluminium / stal) konieczne jest zastosowanie systemu odciągu dla pyłów aluminiowych! 
 
Modul ramię teleskopowe z ssawką, wykonane ze stali nierdzewnej do wychwytywania iskier z 
narzędzi oraz niebezpiecznych pyłów tworzących się podczas naprawy. Maksymalna długość 
przedłużenia: 2.000 mm średnica: 50 mm 
Moduł logistyka części zamiennych, pojemnik na usunięte części VAS 1698A do oddzielnego 
przechowywania i przemieszczania ich w trakcie naprawy pojazdu.
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Strefa do napraw karoserii CLE, zestaw 
CLE oznacza prosty i niedrogi system, który ogranicza się do podstawowych funkcji i może być 
wykorzystywany do wszelkiego rodzaju zadań związanych z naprawami pokolizyjnymi. W celu 
wykorzystania indywidualnego lub istniejącego sprzętu podstawowa stacja robocza CLE zapewnia 
doskonałą „obudowę”. 
Używając lekkich gniazd prądowych zamiast złożonego i ciężkiego wózka multimedialnego wersji CLM, 
całkowita waga CLE jest znacznie niższa. Pozwala to na zastosowanie lżejszego i tańszego systemu 
kratownicowego. Redukcja poszczególnych elementów zmniejsza zarówno cenę, jak i wagę, a także 
pozwala na zawieszenie w budynkach o ograniczonej nośności sufitu. W porównaniu do poprzedniej 
stalowej konstrukcji ramowej wymagającej nośności 800 kg przy każdym punkcie podwieszenia, 
wymagana nośność CLE jest ograniczona do zaledwie 90 kg na punkt! 

 
 

Wymiary strefy (standard): 

Głębokość:   8,00 m 

Szerokość:  6,00 m  

Wysokość: 3,50 m do górnej krawędzi  

Sposób montażu: 4 kolumny 

 
Elementy: 

 

- Konstrukcja wykonana z lekkiego aluminiowego systemu kratownicowego FD24 o układzie 
kwadratowym,Dł. X szer. X wys. = 7,50 x 5,50 x 3,50 m, w tym wszystkie elementy montażowe i 
przyłączeniowe  

- Moduł „przesuwne kostki energii”, składający się z dwóch przesuwnych kostek energii. Kostki energii 
są wyposażone w: 

 
• 2 x gniazdo 400 V / 16 A CEE 

• 3 x gniazdo 230 V / 16 A 

• 2 x bezpieczne sprzęgło do sprężonego powietrza 3/8 ”  

• 1 x ochronny pierścień zderzaka 

• 1 x sprężyna mocująca 

• 2 x kabel wleczony i system przesuwnych szyn o długości 7 m każdy 
 
 
 

- Moduł oświetlenie: czterostronny, moc wyjściowa 1,6 KW, natężenie światła ponad 1.000 lx w poziomie i 
750 lx w pionie. Moduł składa się z 10 lamp fluorescencyjnych złożonych z 2 jarzeniówek każda o mocy 80 
W, w tym ewolwentowych reflektorów dla optymalnego oświetlenia pionowych powierzchni samochodu. 
Zgodnie z indywidualnymi wymaganiami system można używać w 40%, 60% lub 100%. 

- Moduł ochrona: trójstronny system kurtyny w kształcie litery U składający się z ciężkiej ognioodpornej 
mieszanki włókien i E-szkła zgodnie z  normą DIN EN 13501-1. Kolor jest aluminiowo-szary, wnętrze 
pokryte jest drobinkami srebra, co zapewnia maksymalne odbicie światła na powierzchniach pionowych. 

- Okno podglądu: TTV-czerwona-RW zgodnie z normą DIN EN 17700 zapewniającą ochrone oczu w trakcie 
spawania elementów. 
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Moduł "system odciągu pyłów" 

1 system do ekstrakcji pyłów aluminium o dużym podciśnieniu, wersja przenośna.. 
Obudowa przeciwwybuchowa ATEX II 3D nadaje się do Strefy 22. Dodatkowy etap 
filtrowania zgodny z klasyfikacją "H" umożliwia również używanie systemu do ekstrakcji 
rakotwórcze pyłów z tworzyw sztucznych. Moduł zawiera system zabezpieczający wlot 
powietrza przed gorącymi iskrami stalowymi - 5 metrowa sekcja chłodząca. Ponadto 
urządzenie posiada adaptery do podłączenia narzędzi szlifierskich. Świadectwo 
homologacji zgodne z dyrektywą ATEX II 3 D dot. przepisów TÜV Sachsen-Anhalt e.V. 
(Niemiecki Instytut norm bezpieczeństwa i testów) dostarczane jest z każdym zestawem. 
 
 
Uwaga: Ekstrakcja innych pyłów niż aluminium i tworzyw sztucznych lub jakichkolwiek płynów lub 
gazów jest zabroniona! Do odsysania pyłów stalowych podczas naprawy karoserii o strukturze 
hybrydowej (aluminium / stal)  gdy jesteśmy pewni że naprawiamy stal konieczne jest zastosowanie 
przeciwwybuchowego systemu odciągu do pyłów stalowych. 
Uwaga: W przypadku jednoczesnego cięcia stali i aluminium obowiązkowo należy stosować system 
odciągu do pyłu aluminiowego! Po zakończeniu pracy pojemnik na kurz należy wyczyścić, aby uniknąć 
tworzenia się pyłu wewnątrz filtra i pojemnika! 
 
Modul Przeciwwybuchowy system odciągowy zgodnie z ATEX II 3D odpowiedni dla strefy 22 dla 
bezpiecznej ekstrakcji pyłów ze stali. Urządzenie NIE NADAJE się̨ do ekstrakcji łatwopalnych i 
wybuchowych pyłów. Zestaw zawiera 5 m wąż antystatyczny oraz adaptery do bezpośredniego 
przyłączenia narzędzi szlifujących. Podobnie jak inne wersje, ten odciąg jest również przystosowany 
do zamocowania ramienia teleskopowego do selektywnego wykrywania pyłów spawalniczych i 
wychwytywania drobnych opiłków unoszących się w powietrzu. 
 
Uwaga: Ekstrakcja pyłu aluminiowego lub pyłów mieszanych jest zabronione! Do ekstrakcji pyłu 
aluminiowych lub mieszanych podczas naprawy samochodów o konstrukcjach hybrydowych 
(aluminium / stal) konieczne jest zastosowanie systemu odciągu dla pyłów aluminiowych! 
 
Modul ramię teleskopowe z ssawką, wykonane ze stali nierdzewnej do wychwytywania iskier z 
narzędzi oraz niebezpiecznych pyłów tworzących się podczas naprawy. Maksymalna długość 
przedłużenia: 2.000 mm średnica: 50 mm 
Moduł logistyka części zamiennych, pojemnik na usunięte części VAS 1698A do oddzielnego 
przechowywania i przemieszczania ich w trakcie naprawy pojazdu.
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Przenośne systemy odciągowe 
 

Przenośny system odciągowy do stali 
 Przeciwwybuchowy system odciągowy zgodnie z ATEX II 3D odpowiedni 
dla strefy 22 dla bezpiecznej ekstrakcji pyłów wydobuwających się 
podczas pracy na karoserii stalowych . Urządzenie NIE NADAJE się̨ do 
ekstrakcji łatwopalnych i wybuchowych pyłów. Obudowa wykonana z 
antystatycznego poliesteru wzmacnianego włóknem szklanym, odpornym 
na tarcia, uderzenia i korozje. 

Dane techniczne: 

napęd: prąd obrotowy 
kategoria pyłów: 
moc: 
napięcie: 
(klasa ochrony):) 

M (=medium) 
2,2 KW 
3x 400V / 50Hz (indywidualne napięcie dostępne na zapytanie) 
IP 65 

kabel połączeniowy: 10 m 5 x 1,5 mm² CEE 5/16A/IP67 
Typ filtra: filtr workowy 
Pow. filtra  1,2 m² 
rodzaj odpylania: 
przepływ powietrza: 
ciśnienie: 
poziom hałasu: 
deflektor: 

manualne 
270 cbm / h 
206 mbar 
max. 70 db(A) 
brąz 

pojemnik na pył: 35 litrów 
 
 
 

Przenośny system odciągowy z filtrem „H” 
 

Mobilny system odciągowy do ekstrakcji pyłów aluminiowych i mieszanych 
jest wyposażony w filtr resztkowy klasy „H”, dzięki czemu można go również 
stosować do tworzyw sztucznych, które są rakotwórcze i niebezpieczne dla 
zdrowia. Poprzez filtrację klasy „H” odciągi mogą być stosowane do 
wszystkich pyłów z materiałów lekkich, które są stosowane w konstrukcjach 
karoserii.  
Urządzenie jest przystosowane do ciągłej pracy. Obudowa wykonana z 
antystatycznego poliesteru wzmacnianego włóknem szklanym, odpornym na 
tarcia, uderzenia i korozje. Urządzenie łatwe w obsłudze i wygodne w 
przemieszczaniu. Odciąg doposażony jest w "pułapkę iskier" umożliwiającą 
bezpieczną pracę z pyłami z aluminium. 

Dane techniczne: 

napęd: prąd trójfazowy 
kategoria pyłów: 
prefiltr: 
moc: 
napięcie 

H (=high) 
remaining dust filter 3,76 m² 
2,2 KW 
3x 400V / 50Hz (indywidualne napięcie dostępne na zapytanie) 

(klasa ochrony) IP 65 
kabel połączeniowy: 10 m 5 x 1,5 mm² CEE 5/16A/IP67 
Typ filtra: filtr workowy 
Pow. filtra  1,2 m² 
rodzaj odpylania: 
przepływ powietrza: 
ciśnienie: 
poziom hałasu: 
deflektor: 

manualne 
270 cbm/h 
206 mbar 
max. 70 db(A) 
brąz 

pojemnik na pył: 35 litrów 
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 Ramię teleskopowe z ssawą 
Ramię teleskopowe do odciągu pyłow spawalniczych. Konstrukcja jest 
wykonana ze stali nierdzewnej. Służy do selektywnego wykrywania 
pyłów spawalniczych podczas procesu naprawy i jest niezbędnym 
wielofunkcyjnym narzędziem do warsztatu blacharskiego. 

 
Dane techniczne: 

Materiał: stal nierdzewna 
płyta wydechowa: 420 x 260 mm 
średnica: 50 mm 
zasięg: 2.000 mm 

 

Urządzenie ma pneumatyczny amortyzator do pozycjonowania, dyszę, 
adaptery do połączenia ramienia z korpusem maszyny oraz wymagane 
rury antystatyczne i złącza. 

 
Ramię teleskopowe jest kompatybilne do mobilnego urządzenia do 
odciągu pyłów z aluminium / multi - materiałowych, a także do 
urządzenia do odciągu pyłów stalowych. 

 
 
 
 
 

Akcesroia do systemów odciągu 
 

Zapięcie do ramienia odciągowego 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dysza szczelinowa z kątową rurą i wężem antystatycznym 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dysza podłogowa z kątową rurą i wężem antystatycznym 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rura ręczna z reduktorem i wężem antystatycznym 
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Systemy odciągowe dymów spawalniczych 
 

System do odciągu dymów spawalniczych, duży 
Mobilny odciąg do dymów spawalniczych o mocy 1,2 kW, 230 V, z 
funkcją automatycznego odpylania, posiadający drzwi konserwacyjne 
oraz pojemnik na nieczystości. 

W zestawie: 

⦁ kabel o długości 5 m 

⦁ dysza lejkowa z mocowaniem magnetycznym 96326 

⦁ wąż próżniowy o długości 5 m 96325. 
 

Dane techniczne: 
przepływ powietrza [m³/h]: 
ciśnienie[Pa]: 
poziom operacyjny: 
napięcie: 
amper [A]: 
moc [kW]: 
poziom hałasu [dB(A)]: 
waga [kg]: 
okablowanie: 
prefiltr: 
obszar filtracji [m²]: 
wkład filtra: 

3.000 
2.900 
1.100 m³ / at 1.900 Pa 
400V / 50Hz (indywidualne napięcie dostępne na zapytanie) 
2,5 
1,1 
ca 75 
ca. 130 
3Ph+N+PE 
baffle 
10 
BIA M 

 
 

Wymiary (SxGxW): 665 x 820 x 1.365 mm 
 
 
 
 

System do odciągu dymów spawalniczych, mały 
Małe przenośne urządzenie zaprojektowane do eliminacji dymów 
spawalniczych powstałych podczas spawania stali, a także aluminium. 
System zawiera pojemnik na nieczystości i kabel 5 m. 

 
Dane techniczne: 

przepływ powietrza  [m³/h]: 0 - 320 
ciśnienie [Pa]: 
napięcie: 
amper [A]: 
moc [kW]: 
poziom hałasu [dB(A)]: 
waga [kg]: 
okablowanie: 
wlot powietrza [mm]: 

21.000 
230V / 50/60Hz 
5,2 
1,2 
około 62 w zależności od obrotów 
ok. 30 
1PH+N+PE 
2 x NW 50 

 
 

Wymiary (SxGxW): 300 x 300 x 797 mm 
 

Zakres dostawy: system odciągu wraz z wężem, wkładem filtracyjnym, 
dyszą lejkową z mocowaniem magnetycznym. 
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Dwuramienny system odciągu dymów spawalniczych 
Wydajny odciąg do dymów spawalniczych z dwoma ramionami w celu zwiększenia obszaru 
roboczego. Obszar zwiększono do ok.1,5-2m. System odciągu wyposażony jest w filtr  o 
najwyższej klasie ochrony przed dymem spawalniczym W3. 

Urządzenie składa się z dwóch regulowanych ramion, modulu z filtrem automatycznego 
monitorowania i akustycznym sygnałem ostrzegawczym. Odciąg wyposażony jest także w  
urządzenie do podnoszenia kaset filtrów, dwóch filtrów do dymów spawalniczych i filtra z 
węglem aktywnym, a także wentylatorem o silnym i wysokim przepływie powietrza. 

Kaseta filtra z węglem aktywnym przeznaczona jest do filtracji dymów, oparów z kleju, 
oparów chemicznych powstałych w procesach naprawy karoserii. Sluzy także do estrakcji 
dymow z tworzyw sztucznych.  

 
Dane techniczne: 
Przepływ powietrza [m³/h]: 
ciśnienie [Pa]: 
wydajność separacji [%]: 
napięcie i częstotliwość: 
amper[A]: 
moc [kW]: 
poziom hałasu [dB(A)] 
wlot powietrza [mm]: 
waga [kg]: 
okablowanie: 

3.500 
2.500 
99,9971 
400V / 50Hz (możliwe indywidualne dostosowanie) 
5,0 
2,2 
ok. 72 
160 
ok. 170 
3PH+N+PE 

 
 

Wymiary (SxGxW): 665 x 680 x 1.075 mm (bez ramion) 
 
 

Zakres dostawy: dwuramienny odciąg do dymów spawalniczych, 
wkład filtrujący, kasety filtrów oraz filtr węglowy. 

 
 

Uwaga: Węgiel aktywny reaguje również z tlenem zawartym w powietrzu 
i starzeje się̨, nawet jeśli urządzenie nie jest uruchomione. Aby uzyskać 
maksymalny okres użytkowania filtra należy go przechowywać w 
zamkniętym pojemniku, jeśli nie jest wykorzystywany! 
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Filtry i akcesoria 
 

Kaseta filtracyjna dla dymów spawalniczych 

Kaseta filtracyjna z obudową z blachy stalowej malowanej proszkowo do 
ekstrakcji dymów spawalniczych. 

 
 

Obszar filtracji: 11,5 m2 
Wymiary: 610 x 610 x 292 mm 

 
 
 
 

Kaseta filtracyjna do oparów spawalniczych i chemicznych 
 

Kaseta filtracyjna z malowaną proszkowo obudową z blachy stalowej z filtrem do 
chwytania oparów podczas spawania i klejenia. Do stosowania w połączeniu z 
kasetą z filtrem węglowym. 

 

Obszar filtracji: 14 m2 
Wymiary: 610 x 610 x 186 mm 

 
 
 
 

Kaseta z węglem aktywnym 

Powlekana proszkowo obudowa z blachy stalowej z dwoma specjalnie pokrytymi 
matami filtracyjnymi i kasetą z filtrem węglowym do absorpcji gazów i oparów. 

 
 
 

Waga: ok. 14,0 kg 
Wymiary: 610 x 610 x 100 mm 

 
 
 
 
 

Maty do wsptępnej filtracji 

Maty filtra wstępnego instalowane przed kasetami filtrów. 
 

Waga: ok. 1,5 kg 
Wymiary: 610 x 610 x 20 mm 
Opakowanie: 10 sztuk / opakowanie 
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Mobilny kontener 
 

Mobilny kontener na zdemontowane części, duży 
Mobilny kontener duży na usunięte/zdemontowane 
części jest przeznaczony do właściwego, 
bezpiecznego i oszczędzającego miejsce 
przechowywania każdej części, która zostaje 
usunięta /zdemontowana podczas procesu naprawy 
samochodu. 

Malowana proszkowo konstrukcja ramy wykonana 
jest z kwadratowych profili. Podłoga i panele boczne 
wykonane są z odpornych na olej i paliwo płyt 
powlekanych tworzywem sztucznym. Ramiona na 
zdemontowane szyby są regulowane i chronione 
miękką pianką. 

Kontener ma cztery kółka wysokiej jakości, dwa z 
hamulcem postojowym. 

W skład zestawu wchodzą również dwa składane 
pojemniki, dwa paski napinające i schowek. 

ProWoTech zaleca 2-3 kontenery dla każdej stacji 
roboczej. Wymiary (SxGxW): 2.000 x 810 x 1.950 
mm 

 
 
 
 

 Mobilny kontener na zdemontowane części, mały 

Mobilny kontener mały na usunięte/zdemontowane 
części ProWoTech służy do zwykłego, przejrzystego, 
bezpiecznego i zajmującego mało miejsca 
przechowywania wszystkich górnych i dolnych części 
pojazdu podczas naprawy powypadkowej. 
 
Malowana proszkowo konstrukcja ramy wykonana 
jest z kwadratowych profili. Podłoga i panele boczne 
wykonane są z odpornych na olej i paliwo płyt 
powlekanych tworzywem sztucznym. Ramiona na 
zdemontowane szyby są regulowane i chronione 
miękką pianką. Kontener ma cztery kółka o wysokiej 
jakości, dwa z hamulcem postojowym. 
 
W skład zestawu wchodzą również dwa składane 
pojemniki, dwa paski napinające i schowek.  
 

Wymiary (SxGxW): 1.540 x 810 x 1.970 mm 
(bez ramion) 

 
1.540 x 1.130 x 2.000 mm 
(z ramionami) 
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ProWoTech Polska sp. z o.o. 
 
Wyłączny dystrybutor na Polskę i Europę Wschodnią 
Żniwna 3, 45-763 Opole 
 
Siedziba firmy: 
 
Park Naukowo- Technologiczny, 
ul. Technologiczna 2, 
lokal Nr 1.10 
45-839 Opole  
 
NIP 7543238620 
REGON 38441106200000 
 
email: info@prowotech.pl  
tel. +48 536 594 477 
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