
Effektiv svejse-udsugning:

... nemt, enkelt og hurtigt!

GRØNKJÆR
L ong T all S ally

... udsugningsslangen tilsluttes nemt og 
hurtigt til en højtmonteret kanal  

...“Long Tall Sally” er aldrig i vejen, og der kan
køres med truck under svingarmen 

... der kan frit arbejdes hvor som helst, for
udsugningen placeres efter behov!   



“Long Tall Sally” fra GRØNKJÆR

... effektivitet og god økonomi!

En gevinst for arbejdsmiljøet - og økonomien...
Effektiv udsugning ved svejseopgaver er en nødvendighed, og med den mobile svingarm  “Long Tall Sally”får
du et fleksibelt system, som nemt kombineres med eksisterende eller nye udsugningsanlæg.
Den solide bundplatform er løftet fra gulvet med fire ben, så systemet er nemt at flytte med palleløfter eller
truck. Selve svingarmen sidder monteret i toppen af søjlen med integreret ALU-stige, og en platform som
man kan stå på, mens man tilslutter udsugningsslangen.

Gennemtænkt design giver fleksibilitet og sparer investeringer
Den grundlæggende idé er fleksibilitet:“Long Tall Sally” er nem at flytte, og kan placeres præcist hvor der er
behov for udsugningen. På grund af den højtmonterede slange kan værkstedet udsugningskanal placeres
langs væggen - dette betyder en langt mindre investering, end hvis kanalerne skal støbes i gulvet.
En sidegevinst er muligheden for at køre med truck under svingarmen og slangerne: “Long Tall Sally”er aldrig
i vejen, og dine udsugningsslanger bliver ikke kørt over eller på anden måde  ødelagt!
Når du er færdig med svejseopgaven, kan svingarmene uden problemer stuves af vejen, og optager ikke ret
meget plads på værkstedsgulvet.

Kontakt os gerne for nærmere oplysninger, eller aftale om en demonstration på vort værksted i Hurup! 

“Long Tall Sally” er lige dér, hvor du har mest
behov for det, og de fleksible arme er aldrig i
vejen - heller ikke ved svejsning af store eller
uhåndterlige emner

Systemet er stabilt, robust, nemt at bruge  og
nemt at flytte, enten med palleløfter
eller gaffeltruck

Søjlerne fylder ikke meget, og kan nemt 
stuves af vejen - selv hvis pladsen på
værkstedet er begrænset

GRØNKJÆR
Tekniske specifikationer  -  Long Tall Sally

Materialer: Bund, søjle og svingarm i stål . Platforme i dørkplade  . Påmonteret stige i Aluminium  . Højde: 3.750 mm  . Bredde: 830 mm
Dybde: 1.230 mm  . Rækkevidde fra centrum søjle: 6.000 mm  . Total vægt: 700 Kg.

“Long Tall Sally” leveres ekskl. udsugningsslange og kobling. Levering af komplet system inkl. udsugning kan aftales.
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