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FLEXIBEL DESIGN
Utformad att vara flexibel för att passa 
storleken på just din pressgjuterimaskin.

KOMPAKT PAKETERAD
Huven levereras kompakt nedpackad på 
pall, enkel att frakta och enkel att få på 
plats i dina lokaler.

ANPASSNINGSBART LUFTFLÖDE
Luftflödet anpassas enkelt för att uppnå 
den perfekta inställningen på din maskin.

Die Cast Hood
En expanderbar huv med stor kapacitet
Absolent Die Cast Hood är den nya lösningen för att 
fånga in förorenad luft i pressgjuteriprocessen. Med en 
modulär design och flexibel utformning är den enkel att 
anpassa till storleken på din unika pressgjuterimaskin. 
Den är konstruerad med anpassningsbart luftflöde 
för optimal prestanda på din maskin. Kombinera med 
Absolents filterenheter för ett enastående resultat.



Metrisk Imperiell

Höjd 2940-3580 mm 116-141 in

Bredd 2250-3100 mm 89-122 in

Längd 3285-5370 mm 129-211 in

Slaglängd Max. 2085 mm Max. 82 in

Vikt 1000 kg 2205 lbs

Inloppskanal Ø 2x Ø200 mm 2x  Ø7.9 in

Huven för en renare arbetsyta
Den förorenade luften från din maskin i 
pressgjuteriprocessen samlas effektivt in av 
Absolents Die Cast Hood. Ansluts den dessutom 
till en filterenhet från Absolent så filtreras luften 
med ren luft och en hälsosam arbetsmiljö som 
resultat.

Utformad att passa din maskin
Huven är designad att vara flexibel för att 
passa din maskin och din unika arbetsyta. Den 
är inte bara anpassningsbar när det kommer 
till bredd och längd utan också höjdmässigt. 
Om din maskin behöver byggas om eller om en 
påbyggnad sker så kan huven anpassas efter de 
nya förutsättningarna. Allt tack vare den modulära 
utformningen.

Anpassa luftflödet efter din maskins behov
Du kan med enkelhet anpassa luftflödet så att 
din maskin jobbar så effektivt som möjligt. Varje 

sektion i huven innehåller spjäll för att optimera 
och styra luftflödet genom huven så att röken 
samlas in. Du kan också se till att få utsuget just 
där du vill ha det.

Flyttbar täckdel
En frånskjuten täckdel möjliggör underhåll och att 
du når rör och maskinens inre.

Enkel att hantera
Huven är packad och transporterad nedmonterad 
i en låda på en pall vilket gör den enkel att hantera 
och få på plats. Monteringen sker sedan där 
plats finns så nära maskinen som möjligt. När 
den väl är uppackad och installerad är den enkel 
att manövrera då täckdelen med enkla gester 
skjuts på plats eller skjuts bort så att du kan nå 
maskinens inre.

Die Cast Hood
Teknisk information
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Användningsområde

Pressgjuteri


