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Przenośnik pneumatyczny EXAIR podłącza się do stan-

dardowego węża lub przewodu rurowego, który staje się 

w ten sposób wydajnym systemem transportowym. 

Kompaktowa konstrukcja charakteryzuje się dużymi 

średnicami gardzieli dla zapewnienia maksymalnej prze-

pustowości. Przenośniki są dostępne w wielu wykona-

niach materiałowych i rozmiarach, które są dostosowa-

ne do różnorodnych zastosowań transportowych.

Przenośnik Line Vac model 6084 2” (51mm) transportuje 
ścinki do beczki na odpady.

Przenośnik Line Vac model 6083 1 1/2” (38mm) 
transportuje granulat tworzywa sztucznego do kosza 
zasypowego grawitacyjnego na wytłaczarce.

Przenoś części, materiały, odpady - bez ruchomych części!

Przenośniki pneumatyczne - Line Vac

Wysokie wydajności transportowe !

Idealny do dużych odległości !

Dostępne wsporniki montażowe !

Szybki i niedrogi sposób transportu:
 Papieru 

 Ścinek

 Pastylek/tabletek

 Odpadów tekstylnych

 Małych części 

 Materiałów sypkich 

 Strużyn

 Produktów żywnościowych 

 Trocin

 Wiórów 

 Granulek

Zastosowania:
 Załadunek koszy zasypowych 

 Naprężanie włókien 

 Transport materiałów 

 Usuwanie odpadów 

 Usuwanie wiórów 

 Transport części 

 Czynności napełniania 

 Ciche 

 Kompaktowe 

 Brak części ruchomych

 Pasują do standardowych  

 węży lub przewodów rurowych 

 Wykonane z aluminium  

 lub stali nierdzewnej 

  Jedenaście rozmiarów z aluminium 

 Dziesięć rozmiarów ze stali nierdzewnej 

 Duża przepustowość

Zalety:

Przenośniki EXAIR nadają się idealnie do przenoszenia  dużych ilości materiału 

na duże odległości. Niewielka ilość sprężonego powietrza jest wpuszczana przez 

dysze kierunkowe do natychmiastowego wytworzenia podciśnienia z jednej 

strony i dużego przepływu wyjściowego z drugiej strony. Prędkość przepływu 

materiałów można łatwo kontrolować za pomocą regulatora ciśnienia.  Brak 

części ruchomych i zasilania elektrycznego eliminuje konieczność konserwacji.

Dlaczego przenośnik Line Vac?

Co to jest Line Vac?
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Sprężone powietrze przepływa przez wlot (1) do komory pierścieniowej 

(2). Następnie jest wprowadzane do gardzieli przez dysze kierunkowe (3). 

Podmuchy powietrza wytwarzają podciśnienie na wlocie (4), które zasysa 

materiał i rozpędza w urządzeniu (5), transportując go na duże odległości 

w pionie lub poziomie.

Przenośnik Line Vac do dużych obciążeń jest najwydajniejszym przenośnikiem firmy EXAIR. Wyglądem przypomina standardowy przenośnik Line 

Vac, ale jego wydajność jest znacznie wyższa. Przenośnik Line Vac do dużych obciążeń został zaprojektowany do transportu materiałów na duże 

odległości w pionie i poziomie. Przenośnik Line Vac do dużych obciążeń jest również dostępny w postaci modeli gwintowanych w rozmiarach 3/4” 

do 3”. Konstrukcja z utwardzonego stopu zabezpiecza przed  przedwczesnym zużyciem, które może wystąpić w przypadku zwykłych przenośników 

z aluminium lub stali nierdzewnej.

Jak działa przenośnik Line Vac 

Co to jest przenośnik Line Vac do dużych obciążeń?

Parametry przenośników Line Vac

Parametry przenośników Line Vac  
do dużych obciążeń

Ciśnienie
5,5 bar 

Zużycie 
powietrza Rozmiar Pod-

ciśnienie

nr katalogowy l/min mm kPa

6058, 6058-316, 6078 158 10 -29,9

6059, 6059-316, 6079 198 13 -24,9

6060, 6060-316, HT6060, HT6060-316, 6080 303 19 -18

6061, 6061-316, HT6061,HT6061-316, 6081 416 25 -11

6062, 6062-316, HT6062, HT6062-316, 6082 733 32 -11

6063, 6063-316, HT6063, HT6063-316, 6083 934 38 -9

Ciśnienie
5,5 bar 

Zużycie 
powie-

trza
Rozmiar Pod-

ciśnienie

nr katalogowy l/min mm kPa

6064, 6064-316, HT6064, HT6064-316, 6084 1.274 51 -7

6065, 6065-316, HT6065, HT6065-316, 6085 1.656 64 -6

6066, 6066-316, HT6066, HT6066-316, 6086 1.939 76 -4

6067, 6087 2.690 102 -3,4

6088 3.625 127 -2,6

Ciśnienie
5,5 bar Zużycie powietrza Rozmiar Podciśnienie

nr katalogowy l/min mm kPa

150075, 151075 736 19 -36

150100, 151100 991 25 -26

150125, 151125 1.388 32 -21

150150, 151150 1.557 38 -15

150200, 151200 2.124 51 -10

150250, 151250 2.548 64 -7

150300, 151300 3.058 76 -5

Nasze najwydajniejsze przenośniki EXAIR transportują duże ilości ma-
teriału i są odporne na zużycie!

Przenośniki pneumatyczne 
- Line Vac Heavy Duty

Konstrukcja z hartowanego stopu jest odporna na wysokie obciążenia 
i zużycie podczas przenoszenia śrutu stali ściernej.


