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Catálogo de producto 2016 303.05 Boxair M2

BOXAIR M2 - FILTRO MÓVIL COMPACTO

Boxair M2 es una unidad de extracción y filtración de humos de 
soldadura y polvo ligero. Se realiza la extracción localizada mediante dos 
brazos de aspiración de 3 metros de longitud. La filtración se realiza 
mediante un prefiltro de malla metálica y un casette filtrante de alta 
capacidad.

APLICACIONES

• Aspiración de humos de soldadura y polvo ligero

• Aspiración de polvo de amolado.

CONSTRUCCIÓN

• Turbina de aluminio de 2,2 kW.
• 2 etapas de filtración 
• Indicador de saturación de filtro
• Fabricado en acero, uso intensivo industrial
• 2 brazos de aspiración articulados de diámetro 160 mm

main filterpre-filterpower cord holdertwo 160 mm inlets
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Sposób pakowania i rozmiar kartonu:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty,
dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają

właśnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzania.

Menegon Sp z o.o.
Mokry Dwór 6C 80-021 Wiślina Polska

tel.: +48 58 3012838 fax +48 58 3059324 
info@menegon.com.pl www.menegon.com.pl

www.oskarairproducts.com ● info@oskarairproducts.com

Konstrukcja standardowa:

Parametry:

Akcesoria i opcje:

303101663 Boxair M2

Opis:

Wszystkie wymiary podane są w mm

H

BA

Części zamienne:

Nazwa kodowa:

A = 800
B = 1200
H = 1200
waga brutto = 115 kg
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Boxair M2

Mobilne, dwustanowiskowe urządzenie filtracyjne przeznaczone do
doraźnych prac warsztatowych, gdzie nie wymagana jest praca ciągła
odciągu.
Filtrowentylacja pyłów suchych na stanowiskach spawania, cięcia,
szlifowania, przesypywania i innych (z wyjątkiem żrących i
agresywnych chemicznie oparów i gazów).

- dwa stopnie filtracji: prefiltr metalowy i wkład
kompaktowy F7
- łatwy dostęp do wkładów filtracyjnych
- pełna mobilnooeć - 4 kółka skrętne
- stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
- współpraca ze stojącymi ramionami samonooenymi
Oskar serii 160
- wentylator promieniowy o mocy 2.2kW

Wydajność:
Masa:

Zasilanie standardowe:
Moc silnika:

Prąd znamionowy:

do 2000 m^3/h
100 kg
3 x 400V/ 50Hz
2,2kW
4,7 A

- 301101506 ramię samonośne Oskar 1620P, zasięg 2m,
wlot ssawki 315mm
- 301101508 ramię samonośne Oskar 1630P, zasięg 3m,
wlot ssawki 315mm
- 301101534 ramię przewodowe ECON 1620P, zasięg 2m,
wlot ssawki 315mm
- 301101536 ramię przewodowe ECON 1630P, zasięg 3m,
wlot ssawki 315mm

- 241.640 Filtr kompaktowy F7
- 242.207 Filtr metalowy
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Product Catalogue 2016303.06Boxair M2

Boxair M2 - mobile filter unit for two arms

303101663 Mobile filter unit Boxair M2, nominal efficiency 2000 m³/h, including metal mesh spark trap, filter cassette F9, motor 2,2 kW, 400 V, 3 phase.

Boxair M2 - arms and options

W02-HA-1620P 2 hose arms 2 m, hood inlet Ø315 mm
W02-01-1620P 2 Oskar fume arms 1620P, reach 2 m, hood inlet Ø315 mm
P02-80-0201 MOD-L  - light kit option with transformer for two Oskar arms 

Boxair M2 - spare parts

241377 Cassette filter F9
242207 Metal mesh spark trap
M03-23-0004 Swivel caster with brake 125
M03-23-0003 Swivel caster without brake 125

Technical data

Airflow 2000 m³/h

Fan 2,2 kW

Fan rotation speed 2800 RPM

 Standard power supply 3x 400 V +N+PE / 50Hz

 Current Rating  4,55 A

Weight without arm 90 kg

Noise level  78 dB(A)

Filtration efficiency  99% @ 0,5 µm

Pre-filter  metal mesh

Main filter F9 (17 m²)

All diameters are given in mm




