
Utstyr for rensning av mindre ventilasjonsanlegg 
 

Fleksible aksler i Wöhler’s system leveres i 5 ulike lengder for rengjøring av kanaler fra Ø 80 

t.o.m.  Ø250 mm.  

For rensning av ventilasjonsanlegg hvor det inngår firkantkanaler og runde kanaler fra Ø200 

og oppover anbefaler vi Danduct Clean’s PD4,  DC4 og MPR systemer. 

 

Standard lengder: 1,5 meter 3 meter, 5 meter, 10 meter og 15 meter 

 

Innerkjerne: flettet stål Ø 6 mm. Mantling: 12 mm blå Polyamid 

 

Maks. Dreiemoment  Høyredrift: 3 Nm Bruddmoment: 9 Nm 

              Venstredrift: 1,5 Nm Bruddmoment 4,5 Nm 

 

Maks. Omdr. tall      Høyredrift: 1300 omdr/min.  

            Venstredrift: 650 omdr./min. 

 

Min. Bøye radius: 120 mm   

 

Børster til dette system leveres i Ø80, Ø100, Ø125, Ø160, Ø180, Ø200 og Ø250 mm.  

Disse størrelser børster dekker området akslene er designet for. 

 

Produsent: Wöhler GmbH 

 

1. Hvordan bruke utstyret 

 

Legg ut akselen i hele lengden. 

Fest en børste på enden av akselen og skru til med kontramutter som leveres sammen med 

akslen. Bruk f. eks. en kraftig batteridrill med slurekopling til drift.  

Innstill slurekoplingen på drillen så akslen ikke skades hvis børsten setter seg fast inne i 

kanalsystemet. 

Ekstern avtrekksvifte, f.eks. VT 1500 eller VT1300 med filterpose, tilsluttes kanalsystemet 

provisorisk med slangen, for derved å suge ut støvet som børsten frigjør. Sett børsten inn i 

kanalen og rens mot avtrekksviften. 

 

Det anbefales å kjøre akslen i høyredrift. Hvis du må kjøre akslen i venstredrift, husk da å låse 

børsten med kontramutteren og å redusere turtallet og belastningen på akslen. 

Se til at akselen ikke har krappe bøyer eller er klemt på noen måte. 

 

2. Bruksområder 

 

De fleksible aksler er designet for bruk sammen med originale børster fra Wöhler for 

rengjøring av tørre ventilasjonskanaler. 

 

Akslene er ikke designet for bruk i fettede kanaler eller kanaler med hardt belegg. 

 

Utstyret må ikke benyttes i ett eksplosivt miljø eller i områder hvor det kan komme i 

kontakt med kjemiske stoffer. 

 

Det ytes ikke garanti på aksler og børster, da dette er å anse som forbruksvare. 



 

 

 

Varenummer: 

Art. nr. 844881 Fleksibel aksel 1,5 meter 

Art. nr. 844867 Fleksibel aksel 3 meter 

Art. nr. 844832 Fleksibel aksel 5 meter 

Art. nr. 844866 Fleksibel aksel 10 meter 

Art. nr. 844838 Fleksibel aksel 15 meter 

Art. nr. 847146 Børstehode Ø 80 mm 

Art. nr. 847147 Børstehode Ø 100 mm 

Art. nr. 841458 Børstehode Ø 125 mm 

Art. nr. 847150 Børstehode Ø 160 mm 

Art. nr. 841466 Børstehode Ø 180 mm 

Art. nr. 847164 Børstehode Ø 200 mm 

Art. nr. 847102 Børstehode Ø 250 mm 

 

 

Reservedeler: 

Med unntak av blå mantel og innvendig akselkjerne, lagerføres reservedeler.  

Ta kontakt for nærmere opplysninger og bestilling.      

 
  

  

  

  

  

  

 

Du finner bilder av utstyret på www.germitech.no 

 

 

 

Germitech AS 

Undrumsdalsveien 251 

3176 Undrumsdal 

 

post@germitech.no 

Telefon:  33 06 10 45 

Telefaks:  33 06 01 62 

 

www.germitech.no 


