
Forhandler:

Svingbar emhætte type LE 

Svingbar emhætte type 
LE:

Udsugningsarm med em-
hætte for udsugning fra 
store flader, f.eks. svejs-
ning i forbindelse med 
karosseriarbejder, limop-
gaver el. lignende.

Sugespalte 1500mm til 
rudelimning:

Sugespalte med trans-
fertilslutning for montage 
på punktsugearme type 
LGF, RGF og RFF for 
rudelimning på person-
biler.

Se det store program på:
www.vaagram.dk

Tlf.: 74 52 30 75
info@vaagram.dk

Udstødnings-
tragt på hjul

Gram lyse-
slukker

Slangeholder

Slangeskål

Slædekanalsystem type SSK

Slangevogne og punkt-
sugearme kan nemt 
monteres.

Endebund for kanal 
med gummi-stop. Kan 
også leveres med til-
slutningsstuds for venti-
lationskanal.

Montagebeslag for vrid- 
ningsstabil kanalop-
hængning.

Kanalsamlestykke for 
længder 4 eller 6 meter.

Gram slædekanalsystem type SSK kan anvendes til mange formål i 
værksteder, hvor man ønsker stor fleksibilitet og mobilitet.

Systemet, der kan sammensættes på utallige måder, kan monteres 
ved kørebaner og imellem flere faste arbejdspladser.  
Systemet er yderst vridningsstabilt.

Teknisk assistance ydes til dimensionering.

Tilslutningsstuds for top-
montage. 

www.vaagram.dk

Gram Autobranchen

V. Aa. Gram A/S
- your partner for a better environment!

www.vaagram.com

Sugespalte 1500mm 



Slangerulle for udstødningsgas:

Anvendes til udsugning af udstødningsgasser fra personbiler, varebiler, 
lastbiler, udrykningskøretøjer og entreprenørmaskiner.

Gram slangerulle type SR7V01 er motordreven og leveres med hængetryk 
og 230V strøm-stik for direkte tilslutning til net.

Slangerullen er standard forsynet med automatisk endestop for op- og 
nedrulning. Ekstra kontaktsæt for evt. start/stop af motorspjæld eller ven-
tilator kan leveres som tillæg. 

Leveres standard med 10 meter delvis overkørbar slange, der er mod-
standsdygtig overfor olie og benzin samt de kemiske produkter, som findes 
i udstødningsgasser. Slangediametre: ø76, ø100, ø125 eller ø150mm.

•	 Montage	under	loft	eller	på	væg
•		 Enkel	håndtering
•		 Ingen	slanger	på	gulvet
•	 Specialslange	i	førsteklasses	kvalitet
•	 Stort	udvalg	i	udstødningstragte
•		 Mulighed	for	tilslutning	for	automatisk	start/stop	af	venti-

lator/spjæld
•	 De	2	standard	endestop-kontakter	er	frit	justerbare
•	 Mulighed	for	trådløs	fjernbetjening
•	 Rullen	leveres	færdig	fortrådet	med	stik	for	230V	kon-

takt

Total leverandør til autobranchen

Studs for udstødningsgas type MO: 
(for personbil)

ø76, ø100, ø125 og ø150mm.

Udstødningstragt type V: (for lastbil)

V-150-75 
V-150-100
V-150-125
V-150-150

Udstødningstragt type P: (for personbil)

P-100-50
P-100-76
P-100-100

Udstødningstragt med tang type MOG:
(for personbil ø76-ø100/lastbil ø125-ø200)

MOG-125-76   MOG-150-150  
MOG-125-100  MOG-200-150
MOG-150-125  MOG-200-200

Pneumatisk udstødningstragt 
type PL: (for personbil)

PL-100-75     
PL-100-100
PL-100-125

Pneumatisk udstødningstragt
type DL: (for personbil)

DL-260-085	(studs	ø100mm)

Pneumatisk udstødningstragt type VLL:  
(for lastbil)

VLL-160-100						 VLL-180-125
VLL-160-125	 VLL-180-150
VLL-160-150

Udstødningstragte til alle bilmærker:
Danmarks	bredeste	program	i	sugemundstykker	for	udstødningsgasser.	
Leveres i mange udformninger, for enkelte eller dobbelte udstødningsrør. 

Mulighed	for:	 •		 fjederklapper	 •		 spjæld
	 •		 gribetænger	 •		 pneumatiske	tragte
	 •		 sondeåbninger	

Udstødningstragt med tang type 
DOG: (for personbil)

DOG-160-76			
DOG-160-100	
DOG-160-125

Udstødningstragt med håndpumpe
type DT: (for personbil)

DT-160-76
DT-160-100
DT-160-125

Gram slangerulle type SR7V01 10m/ø100mm

Enkel kanaltilslutning via 
nippel med pakning

Løs håndpumpe:
(for pneumatiscke udstødningstragte)

Inkl.	trykventil	og	100mm	slange

Tvilling-udstødningstragt til motorcykler

•	 Fri	bevægelse	ved	både	højde-	og	breddejustering
•	 Leveres	med	påsvejst	vægtklods	3	kg	på		underside	af	

platform for stabilitet
•	 2	stk.	udstødningstragte	af	typen	P100-100
•	 Platform	med	hjul	for	stor	mobilitet
•	 2	stk.	500mm	slange	type	S3B	ø100mm
•	 1	stk.	Y-rør	3x100mm	nippel

Hængetryk


