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A MAXI-MESA é uma combinação moderna Backdraft e 

Downdraft com regulação de amortecedores.  

Apresenta 2 modelos com 1m e 1,40m 

 
Poeira, Fumos, Gases. A Maxi-Mesa é adequada para soldadura e 
retificação mais pesada. O equipamento extrai para trás e para 
baixo. Pode ser utilizado em várias aplicações. 
 
Amortecedor de regulação exclusivo. Equipamento standard 
equipado com regulação de amortecedor, o que torna possível 
ajustar a largura das aberturas verticais no painel do backdraft. É 
possível ajustar rapidamente o volume total de ar entre o Backdraft e 
Downdraft na parte frontal. 
 
Braço de extração. Para soldadura pesada, a Maxi-Mesa pode ser 
equipada com o braço de extração Flexi FLB 1.5 Devido ao regulador 
de amortecedores, o volume total de ar pode ser dividido entre o 
backdraft, downdraft e o braço de extração. 
 
 
 
 

 

 

 

75 mm barras de ferro 

largas em forma de U 

 

40x5 mm barras de 

ferro liso 

 

Retificação pesada. Para retificação pesada, deve ser utilizado um tampo de mesa de barras de ferro verticais 
com 40x5mm. As partículas e faíscas quentes irão cair nas gavetas de sujidade. A maior parte do volume de ar 
deve passar pelo backdraft e, se instalado, o braço de extração, para reter o fumo quente, poeira e gases que 
sobem. 
 
Tampo da mesa 75mm A Maxi-Mesa pode ser entregue com um tampo de mesa de barras de ferro com 75 mm 
de largura e 15 mm de largura. Slots de extração no meio. 
 
Fortemente projetada. A Maxi-Mesa é projetada em chapa de aço de 2 e 3 mm. A altura da mesa pode ser 
ajustada entre 800-950mm. Os painéis laterais podem ser abertos para objetos longos. Volume de ar adequado 
para a tabela de 1m é 1500-2000m3 /h e para a tabela de 1,4m 2000-3000m3 /h. Deve ser conectado a uma fonte 
externa de ventilação e sistema de extração. O diâmetro da conexão é 199 mm no exterior. 
 
Maxi-Mesa 1m com paineis laterias e 75mm barras de ferro largas em forma de U 1mx1m (LxW) P -776 
Maxi-Mesa 1.4m com paineis laterias e 75mm barras de ferro largas em forma de U 1.4mx1m (LxW) P-777 
Maxi-Mesa 1m com paineis laterais e 40x5mm barras de ferro planas verticais 1mx1m (LxW) P-782 
Maxi-Mesa 1.4m com paineis verticais e 40x5mm barras de ferro planas verticais 1.4mx1m (LxW) P-783 
Armadilha de faíscas para Maxi-Mesa 1m. 2 Pcs. P-778 
Armadilha para faíscas Maxi-Mesa 1.4m. 2 Pcs. P-779 
Flexi FLB 1.5m Diametro braço de extração 160mm. P-069 
*A Maxi-mesa da fotografia, esta equipada com o braço de estração 1.5m Flexi FLB  
 
 
 
 

 

 


