Produkter och system för
damm- och spånutsug

TRÄINDUSTRI

www.lajac.se

LAJAC – PRODUKTER FÖR
TRÄINDUSTRI
Lajac är marknadsledare inom modern processventilation. Med produkter och systemlösningar för
industriell stofthantering, materialtransport, punktutsug och centraldammsugning skapar vi en god arbetsmiljö
och hög produktivitet.
Leveranssäkerhet och produktkvalitet är hög prioritet, liksom kommunikation och samarbete med kunder och
leverantörer. Lajac har sedan starten kontinuerligt utvecklat teknik och produkter samtidigt som hög egen
kompetens har byggts upp.

Välkomna till Lajac – vi har produkterna för träindustrin!
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1.

SuperJet filter.

6.

Rörsystem med spännbandskant.

2.

Rengasfläkt MT-D.

7.

Blowerfilter B-F.

3.

Modulfilter MMBF.

8.

Skruv med Big-Bag.

4.

Transportfläkt T-D.

9.

Rörsystem svartplåt.

5.

Cyklon JA.

10. Rörsystem med fläns.
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FÖRETAGET

I denna broschyr visar vi några produkter ur vårt sortiment till träindustrin.
Besök gärna lajac.se och se hela vårt övriga produktsortiment. Där hittar ni
också teknisk information och webbshop.

PRODUKTER MED KVALITET

Lajac har produkter för spånutsug inom träindustrin. Denna
bransch har ett stort behov att ta hand om restprodukter från
tillverkningen, som till exempel ångor, damm, spån och andra
partiklar.
Lajac har stor erfarenhet av produkter och systemlösningar för
installationer på sågverk, hyvlerier, snickerier och husfabriker.
Lajac har under många år byggt upp ett sortiment av driftsäkra
kvalitetsprodukter. Genom vår komtetens och produktkännedom
kan vi också säkerställa att rätt produkt levereras till rätt ändamål.
Snabba och säkra leveranser är en självklarhet.

Välkomna till Lajac – vi har produkterna för träindustrin!
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AUDA
Tryckluftsdrivet automatspjäll
med spännbandskant.

Lajacs produkter, processer och metoder utvecklas ständigt med syftet att
hålla oss uppdaterade av marknadens behov där krav på kvalitet, driftsäkerhet
och miljöanpassning ställs.

Rotorsluss B-S är försedd med en 8-bladig rotor
med kraftigt gummi och kuggväxelmotor.

Cyklonen används till avskiljning
av stoft och är tillverkad i 2 och
3 mm svartplåt.

• Rotor utrustad med neoprengummiblad för
max. temp. 70° C och min. temp. -10° C.

• Finns som standard för
1.000-55.000 m3/h.

• Rotor försedd med silikongummiblad för
max. temp. 250° C och min. temp. -60° C.
• ATEX-godkänd.

• Lackerad i RAL 5010.

JK-S Rotorsluss
Rotorsluss JK-S är försedd med en 6-bladig rotor
med kraftigt gummi och kuggväxelmotor. Varvtal 20 rpm.

Rörsystem

• Rotor utrustad med neoprengummiblad för
max. temp. 70° C och min. temp. -10° C.

Rörsystem med fläns eller spännbandskant.

• Rotor försedd med silikongummiblad för
max. temp. 250° C och min. temp. -60° C.

• Galvaniserat.

• Lackerad i RAL 5010.

• Rostfritt.

• Svartplåt 2-3 mm.

• ATEX-godkänd.

BRDA Spjäll
Handmanövrerat grenspjäll 45°
med spännbandskant.
• Svartplåt 2-3 mm.
• Lackerad i RAL 5010.

Se hela vårt produktsortiment på lajac.se
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SLUSSAR

• Cykloner storlek 130-180
levereras i tre delar med
flänsförband.

|

• Cykloner storlek 20-100
levereras i två delar med
flänsförband.

• Lackerad i RAL 5010.

SPJÄLL

JA Cyklon

|

B-S Rotorsluss

CYKLONER

RÖRSYSTEM, CYKLONER, SPJÄLL OCH SLUSSAR

|

Vi optimerar kontinuerligt våra lösningar, så att de följer gällande lagstiftning
inom områden såsom säkerhet, filtrering samt ljud- och arbetsmiljö.

RÖRSYSTEM

SÄKRA LÖSNINGAR

FLÄKTAR

JK-K och D Fläktar
Medeltryck, remdriven och direktdriven
Industrifläkt JK-K och D är en medeltrycksfläkt för transport av stoft.
• Luftmängd: <40.000 m³/h.

• Fläkthus: 2-3 mm stålplåt.

• Tryck: <5.500 Pa.

• ATEX-godkänd.

• Motor: 3,0-90,0 kW motor.

T-K och D Fläktar

MT-D Fläktar

Högtryck, remdriven och direktdriven

Medeltryck, direktdriven

Transportfläkt T-K och D är en radialfläkt avsedd för
materialtransport över långa avstånd.

Industrifläkt MT-D är en direktdriven medeltrycksfläkt för transport av ren gas.

• Luftmängd: <37.000 m³/h.

• Luftmängd: <80.000 m³/h.

• Tryck: <12.000 Pa.

• Tryck: <4.400 Pa.

• Motor: 15,0-110,0 kW motor.

• Motor: 5,5-75,0 kW motor.

• Fläkthus: 2 mm stålplåt.

• Fläkthus: 2 mm stålplåt.

• ATEX-godkänd.

• ATEX-godkänd.

Se hela vårt produktsortiment på lajac.se
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För mer information
För att ytterligare få information om Lajac och våra
produkter, är ni välkomna att besöka vår hemsida.
Det går även bra att kontakta oss via mail eller telefon.

www.lajac.se

Lajac AB | Maskingatan 10, S-702 86 Örebro, Sweden | Telefon: +46 (0) 19 32 00 87 | Fax: +46 (0) 19 31 00 88 | e-mail: info@lajac.se

