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Витяжки вихлопних газів для станцій технічного
обслуговування автомобілів

Завжди

Oбладнання NORFI ефективне і економічне!
Рішення NORFI по видаленню вихлопних газів і зварювальних димів
дозволяють Вам зосередитися на вашій основній діяльності при одночасному
зниженні витрат і підвищенні продуктивності праці. Також ми економимо Вам
час, гроші і зусилля, що витрачаються на пошуки необхідного обладнання,
оскільки можемо запропонувати вже готові рішення, у тому числі: для
температури газів, що видаляються до 700°C; для видалення газів в умовах
агресивного середовища; автоматизоване управління системою і так далі.

на крок
попереду

Фірма NORFI має багаторічний досвід виготовлення обладнання
для видалення вихлопних газів і зварювальних димів в різних
галузях промисловості, завдяки чому ми прекрасно розуміємо
потреби наших клієнтів і конкретних фахівців, які працюють з
нашим устаткуванням. Орієнтація на успіх у вирішенні ваших
завдань закладається спочатку завдяки тому, що на відміну від
інших, наша філософія - спеціальні рішення і комплексний підхід
по видаленню вихлопних газів і зварювальних димів.
Norfi - вигідні інвестиційні рішення. Після того, як Ви
скористалися рішенням від NORFI, Ви не витрачатиме
додаткових коштів на видалення вихлопних газів.

Якість обладнання NORFI підтверджено його експлуатацією в промисловості
при високонавантажених умовах. Рішення NORFI, в епоху раціоналізації
і автоматизації наших об'єктів, розроблені таким чином, що вимагають
найменших експлуатаційних затрат, легкі у використанні і ергономічні.
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та вантажних автомобілів
використовується як стаціонарно, так
і мобільно (об'єднано з витяжним
рейковим каналом)
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Рейкова витяжка вихлопних газів
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Рейкова витяжка вихлопних
газів для гаражів та СТО:

Обслуговує декілька робочих місць.
Секційна будова рейкових повітропроводів
дозволяє налаштовувати систему
відповідно до зміни вимог.

Спеціальні
рішення

Вантажні
автомобілі
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Рейкова витяжка
вихлопних газів:

Ідеальна для застосування на
стаціонарних робочих місцях та для
транспорту що рухається. Система
також може використовуватись
для обслуговування великої
техніки, наприклад танків.
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Витяжки вихлопних газів
для станцій діагностики:

Витяжки вихлопних газів
для діагностики при техогляді.
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вантажних автомобілів:
Витяжка придатна для використання
в транспорті з різними
конструкціями вихлопних труб
і викидом вихлопних
газів як вгору, так і вниз.
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Підпідлогова система витяжки
вихлопних газів:
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Витяжна котушка:

Доступна з різними довжинами
і діаметрами витяжних шлангів.

Витяжні шланги сховані під підлогу.
Найкраще вирішення для тих місць праці,
де неможливе застосування класичного
способу витяжки вихлопних газів.

11 Витяжний адаптер

У випадку коли автомобіль
з подвійною вихлопною трубою,
витяжку додатково можна
укомплектувати витяжним
адаптером.
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Витяжна котушка:

У випадку, коли витяжка
не використовується, шланг намотується
на котушку, що підвищує ергономічність
і безпеку робочої зони.
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Поворотна витяжна консоль:

Оптимальне вирішення для
транспортних засобів з викидом
вихлопних газів вгору. Обладнання
легке у використанні, є можливість
для кожного окремого випадку
налаштування висоти та кута
нахилу витяжної насадки.

12 Витяжка зварювальних

димів
Витяжний рукав з легким
позиціонуванням для видалення
газів та парів що утворюються
на робочому місці. Рукав чудово
збалансований зовнішньою
силовою конструкцією
з газовими амортизаторами.
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Завжди

Oбладнання NORFI ефективне і економічне!
Рішення NORFI по видаленню вихлопних газів і зварювальних димів
дозволяють Вам зосередитися на вашій основній діяльності при одночасному
зниженні витрат і підвищенні продуктивності праці. Також ми економимо Вам
час, гроші і зусилля, що витрачаються на пошуки необхідного обладнання,
оскільки можемо запропонувати вже готові рішення, у тому числі: для
температури газів, що видаляються до 700°C; для видалення газів в умовах
агресивного середовища; автоматизоване управління системою і так далі.
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Фірма NORFI має багаторічний досвід виготовлення обладнання
для видалення вихлопних газів і зварювальних димів в різних
галузях промисловості, завдяки чому ми прекрасно розуміємо
потреби наших клієнтів і конкретних фахівців, які працюють з
нашим устаткуванням. Орієнтація на успіх у вирішенні ваших
завдань закладається спочатку завдяки тому, що на відміну від
інших, наша філософія - спеціальні рішення і комплексний підхід
по видаленню вихлопних газів і зварювальних димів.
Norfi - вигідні інвестиційні рішення. Після того, як Ви
скористалися рішенням від NORFI, Ви не витрачатиме
додаткових коштів на видалення вихлопних газів.

Якість обладнання NORFI підтверджено його експлуатацією в промисловості
при високонавантажених умовах. Рішення NORFI, в епоху раціоналізації
і автоматизації наших об'єктів, розроблені таким чином, що вимагають
найменших експлуатаційних затрат, легкі у використанні і ергономічні.
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