
GOLINE

“Plymovent GoLine: där skyddet mot 
inandning av svetsrök börjar.”

GOLINE OCH GOLINEPLUS

GoLine och GoLineplus från Plymovent är ett sortiment 
utsugningsenheter för svetsrök som erbjude effektivt skydd 
mot exponering i verkstäder med mindre intensivt 
svetsarbete.

GoLine är den enkla startmodellen för tillfällig svets, arbeten 
GoLineplus är lämpad för mer industriella arbetsplatser.

VARFÖR GOLINE OCH GOLINEPLUS

 ■ Gott förhållande mellan pris/prestanda 
 ■ Effektivt skydd mot exponering av svetsrök  
 ■ Uppfyller NEN EN ISO 15012-1:2013/W3 
 ■ Lämpat för svetsning av stål och rostfritt stål 

MOBILEGO OCH MOBILEGOplus

Kompakta och kraftiga mobila 
utsugningsenheter, försedda med två eller 
tre meter lång utsugningsarm. Armen kan 
rotera 360˚ grader och är mycket 
lätthanterlig.

MONOGO OCH MONOGOplus

Utsugningsenhet med Econom arm och 
räckvidd upp till fyra meter. MonoGo är 
avsedd för fasta arbetsstationer och kan 
monteras mot väggen.

DUALGO OCH DUALGOplus

Utsugningsenhet med två armar och en räckvidd upp till fyra 
meter. Alla DualGo-modeller har en kraftig fläkt, ett stort 
filter och en konstruktion där båda utsugningsarmarna kan 
vara i drift samtidigt.

NÄR SKA GOLINE, GOLINEPLUS OCH ANDRA 
PLYMOVENT-PRODUKTER ANVÄNDAS

* DualGo har samma filter som DualGoplus 

MobileGo och MonoGo är 
lämpade för sporadiska 
svetsarbeten.                                                

En rulle massiv svetstråd eller 
7,5 kg svetselektroder i 
månaden. TIG avger endast ringa 
rök och kan användas 
obegränsat.  

DualGo- och GoLineplus-
modellerna är lämpade för 
lätta men regelbundna 
svetsarbeten. 

2 rullar massiv svetstråd eller 
15 kg svetselektroder i 
månaden. 

MFD- och SFD-modellerna 
är lämpade för regelbunden 
svetsning.                                                                  

En rulle massiv svetstråd eller 
7,5 kg svetselektroder i veckan. 

Den självrenande mobila 
utsugningsenheten är lämpad 
för regelbunden och intensiv 
svetsning. 

Svetsarbeten med flusskärna, 
mer än en rulle svetstråd eller 
7,5 kg svetselektroder i veckan.

MFS och SFS, de självrenande 
utsugningsenheterna, är 
lämpade för regelbunden och 
intensiv svetsning.         

Svetsarbeten med flusskärna, 
mer än en rulle svetstråd eller 
7,5 kg svetselektroder i veckan.



www.plymovent.com

Plymovent bryr sig om luften ni andas. Vi erbjuder 
produkter, system och tjänster som säkerställer ren luft 
i er arbetsmiljö, var du än befinner dig i världen. 

Vi respekterar miljön och vi levererar produkter av hög 
kvalitet. Vår långa erfarenhet och vårt helhjärtade 
engagemang för våra kunders behov gör att vi kan 
erbjuda exakt de lösningar som ni efterfrågar.

MobileGo MobileGoplus MonoGo MonoGoplus DualGo DualGoplus

Ström 1,1 kW 1,1 kW 2,2 kW

Spänning 115V-1-fas-50Hz
115V-1-fas-60Hz
230 V-1-fas-50Hz

115V-1-fas-50Hz 
115V-1-fas-60Hz
230V-1-fas-50Hz

380V-3-fas-50Hz
480V-3-fas-60Hz
600V-3-fas-60Hz

Bullernivå 67 dB(A) 67 dB(A) 73 dB(A)  Efter fläkten

Filteryta 
huvudfilter

15m2 26m2 15m2 26m2 26m2

Filtreringssteg 2 steg 2 steg 2 steg

Effektivitet ISO 
15012-1

W3 W3 W3

Serviceindikator   

Utsugningsarm 
ø 160 mm 

2 m EA arm
3 m EA arm 

2 m KUA arm
3 m KUA arm 

2 m EA arm 
3 m EA arm 
4 m EA arm

2 m KUA arm
3 m KUA arm
4 m KUA arm

2 + 2 m EA arm
2 + 3 m EA arm
2 + 4 m EA arm
3 + 3 m EA arm
3 + 4 m EA arm
4 + 4 m EA arm

2 + 2 m KUA arm
2 + 3 m KUA arm
2 + 4 m KUA arm
3 + 3 m KUA arm
3 + 4 m KUA arm
4 + 4 m KUA arm

MOBILEGO
Perfekt för flexibla verkstäder.  

TEKNISKA DATA

MONOGO
Idealisk för en fast arbetsstation.

DUALGO
Skapar stort utrymme!

EA-arm: flexibel ytterslang

KUA-arm: aluminiumrör 
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