
Boxair Basic

BOXAIR BASIC - FILTRO PORTÁTIL

Filtro portátil compacto para extracción localizada de humos de soldadura, 
polvo fino y gases.Fácilmente manejable por sus reducidas dimensiones y 
cómodo de utilizar en los diferentes puntos donde sea necesario. El filtro 
portátil Boxair basic incorpora 3 etapas de filtración ( prefiltro de manta, 
filtro secundario M5 y filtro principal F9. Se recomienda el uso con brazo 
articulado de 2 metros de diámetro 160 mm.

APLICACIONES

• Aspiración localizada de humos de soldadura, polvo y gases.

• Válido para humos y polvo seco ( humos de soldadura, polvo en 
suspensión, polvo de amoldado y polvo de lijado ).

Construction

• Turbina de aluminio de 0,75 kw
• 3 etapas de filtración.
• Indicador de estado del filtro
• Construído en acero, diseño robusto para uso industrial
• Contandor de horas de uso
• Brazo 2 metros diámetro 160 mm

Contador de horas de servicio

Panel de control de filtro

Casette de filtro principal



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:

Opis:

Wszystkie wymiary podane są w mm

H

BA

Części zamienne:

Nazwa kodowa:

101.540 Boxair Basic

Jednostanowiskowy filtr mobilny przeznaczony do
doraźnych prac warsztatowych, gdzie nie wymagana
jest praca ciągła odciągu.

-wentylator promieniowy o mocy 0,75 kW - 1 faza
-trzy stopnie filtracji
-wskaźnik zużycia wkładów filtracyjnych
-licznik czasu pracy urządzenia
-dwa kółka skrętne
-stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
-uchwyt na przewód zasilający

Wydajność:
Powierzchnia filtracyjna:

Waga:
Zasilanie:

Moc silnika:
Prąd znamionowy:
Ramię samonośne:

up to 1200 m³/h
6,7 m²
84 kg
230V/ 50Hz
0,75 kW
3,4 A
-

- 301101506 ramię samonośne Oskar 1620P, zasięg 2m,

wlot ssawki 315mm
- 301101534 ramię przewodowe 1620P, zasięg 2m,

wlot ssawki 315mm

-241.491 Filtr główny F9
-241.492 Filtr M5
-241.493 Filtr G2
-242.151 Kółko skrętne z hamulcem
-242.152 Kółko stałe

A = 800
B = 1200
H = 1050 
waga = 99kg
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Technical data

Airflow

 Fan

Fan rotation speed

Standard power supply

Current rating

 Weight without an arm

Noise level

Filtration efficiency

Pre-filter

Secondary filter

Main filter

1000 m³/h

0,75 kW

2800 RPM

 1x 230 V +N+PE / 50 Hz, AC 

 5,0 A

65,5 kg

 72 dB(A)

95% @ 0,4 µm

 filtration mat

M5

F9 (13 m²)

All diameters are given in mm




