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LAJAC – TUOTTEITA 

METALLITEOLLISUUTEEN. 
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Tässä esitteessä näytämme muutaman tuotteemme metalliteollisuuteen.  

Tutustu koko tuotevalikoimaamme lajac.fi -sivustollamme. Sieltä saat myös 

teknistä tietoa tuotteistamme. 

 

Lajac on markkinajohtaja nykyaikaisessa teollisuusilmastoinnissa. Luomme hyvän työ-
ympäristön ja saamme aikaiseksi korkean tuottavuuden teollisuuden pölynpoistoon, 
materiaalinsiirtoon, kohdepoistoon ja keskusimurointiin tarkoitetuilla tuotteillamme ja 
järjestelmillämme. 
 
Toimitusvarmuus ja tuotteiden laatu ovat tärkeysjärjestyksessä korkealla, kuten myös 
kommunikointi ja yhteistyö asiakkaiden ja toimittajien välillä. Lajac on kehittänyt jatkuvasti  
alan tekniikkaa ja tuotteitansa saman aikaisesti omien toimintatapojensa kanssa. 
  
Lajac – tuotteita metalliteollisuuteen! 
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  Kohdepoistovarsi PE. 

  Kohdepoistovarsi PE ja kohdepoisto-    
   

  Pikapantakiinnitteisiä putkisto-osia    
   

  

  Imuyksikkö CE ja korkea-alipaine- 
  putkistoa. 

   

   

   
  öljysumusuodatin OUPA-1.  

  Öljysumunsuodatin puhaltimella OUK 
   
   

Imupöytä UF/UFPR. 



LAATUTUOTTEET 

Lajac – tuotteita metalliteollisuuteen! 
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Lajac -tuotteita metalliteollisuuteen. Terveydelle haitallisten öljysumujen ja 
pölyjen, sekä sahauspurujen poisto ilmasta, lattialta ja työstökoneilta on tärkeätä 
tuotannon keskeytymättömyyden ja turvallisuuden vuoksi. 
 
Me toimitamme pölynpoisto- ja suodatusratkaisuja esimerkiksi metallipölyn ja 
työstöjätteiden erotteluun ja kierrätykseen, pölyn- ja savun kohdepoistoon, sekä 
yleissiivoukseen. Lajac on vuosia kehittänyt käyttövarmojen laatutuotteidensa 
valikoimaa. Toimintakykymme ja tuotetuntemuksemme avulla voimme varmistaa 
oikean tuotteen toimituksen oikeaan paikkaan. Nopeat ja varmat toimitukset ovat 
itsestään selviä asioita. 



VARMAT RATKAISUT 

KOHDEPOISTO 
 

 

 

 

      GT 

          Turboseinä. 

• Suuri imuaukko.    

• Ei vaadi suurta ilmamäärää.    

• Asennus tukevalle alustalle. 

• 2 vakiomallia ja 5 kokoluokkaa.  

• Kaasujen ja kevyen pölyn imuun. 

      UF/UFPR 

          Imupöytä. 

• Useita eri leveyksiä ja syvyyksiä vakiona.  

• UF – imupöytä ilman puhallinta.  

• UFPR – puhaltimella ja suodattimella.  

• Säädettävät jalat, sekä helposti tyhjennettävä pölysäiliö.  

• Työtasossa vakiona puiset pienat. Voidaan tilauksesta 

toimittaa muista materiaaleista. 

 

 

 

 

 

 

Tutustu kohdepoistovalikoimaamme: lajac.fi 
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• Halkaisijat Ø75-Ø200 mm.  

• Pituudet =2-9 m. (5-9 m kohdepoistopuomin kanssa).  

• Imuhuuva, sulkupelti ja seinäteline vakiona.  

• mm. valaisin valinnaisena lisävarusteena. 

• Pölynpoistoon esim. kulma- ja tasohiomakoneella hiottaessa. 

• Kerää tehokkaasti metallipölyn. 

• Teräsrakenne tehokkailla imuraoilla. 

• Vakiorakenteessa taka- ja sivuseinä asennettu kulmaksi. 

• Voidaan toimittaa erikoismitoilla (250 mm jaollisena). 

• Lisävarusteena imuliitäntä seinien välisen kulmakappaleen      

ylä- tai alaosan päätyyn. 

 

Kohdepoistovarsi.  

PU  
Imuseinä hiontapölynpoistoon 



  

  

  

PUHALTIMET 
 

ZWR                                                                                VE-C  
Suoravetoinen puhallin.      Suoravetoinen puhallin.  

Käryjen ja kevyen pölyn kohdepoistoon.                                                                        Käryjen ja kevyen pölyn poistoon. 

• Ilmamäärä: <3.500m³/h.   • Ilmamäärä: <10.500m³/h. 

• Paine: <2.500Pa.    • Paine: <3.100Pa. 

• Alumiininen siipipyörä.   • Puhallinkaapu: 2 mm teräspeltiä. 

• Soveltuu PE -kohdepoistovarrelle.  

•  Moottori: 0,55-7,5kW. 

 

 

 

 

 

RV-C                                                                                HB  
Suoravetoinen puhallin.           Suoravetoinen sivukanavapuhallin. 

Käryjen ja kevyen pölyn poistoon.                                                                                    Puhtaalle ilmalle.    

• Ilmamäärä: <28.500m³/h.   • Ilmamäärä: <1.500m³/h.  

• Paine: <6.000 Pa.    • Paine: <35 kPa. 

• Puhallinkaapu: 3-4 mm teräspeltiä.   • Moottori: 3,0-29 kW.  

• Moottori: 0,75-45 kW.  
 
 

  

VB Äänieristyskotelo  
Sopii useimmille puhaltimillemme.  

• Puhaltimen ääni vaimenee n. 15 dB(A).  

• Värinänvaimentimilla ja joustavilla yhteillä.   

    

     

 

 

 

 

 

 

Tutustu puhallinvalikoimaamme: lajac.fi 
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Tutustu suodatinvalikoimaamme: lajac.fi 
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PÖLYSUODATTIMET 
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

FL  
Toimintavalmis suodatinlaite. 

Paineilmapuhdisteinen patruunasuodatin 

puhaltimella ja ohjauspaneelilla. 

• Suodattimen pinta-ala: 26-168 m². 

• Ilmamäärä <10.000 m³/h. 

• Moottorinsuojakytkin ja CE-pistoke. 

• Cejn -liitin paineilman kytkemiselle. 

 

CJF         
Paineilmapuhdisteinen patruunasuodatin. 

• Suodattimen pinta-ala: 13-52 m².  

• Ilmamäärä <4.400 m³/h.  

• Ajastettu suodattimen 
puhdistustoiminto.  

• Pölyastia 72 tai 150 l.  

• Voidaan toimittaa vahvistettuna 
rakenteena. 

ACF  
Paineilmapuhdisteinen patruunasuodatin. 

• Suodattimen pinta-ala: 39-756 m². 

• Ilmamäärä <37.000 m³/h. 

• Automaattinen suodattimen 

puhdistustoiminto. 

• Voidaan toimittaa korotetulla jalustalla.   

 

SDCH-L  
Paineilmapuhdisteinen letkusuodatin. 

• Suodattimen pinta-ala: 3-12 m². 

• Ilmamäärä: <3.500 m³/h. 

• Tarkoitettu korkealle alipaineelle. 

CE Imuyksikkö 
Kiinteä alipaineyksikkö. 

• Laitteessa on paineilmapuhdisteinen 
patruunasuodatin, pölysäiliö, 
sivukanavapuhallin ja ohjauskeskus. 

• Teho: 3-25 kW.  

• Ilmamäärä: <1.500 m³/h.  

• Maksimi alipaine: 30 kPa.  

• Suodattimen pinta-ala: <25 m2. 

OUK Öljysumusuodatin 
Suodatus 3 vaiheessa. 

• Myös puhaltimella varustettuja malleja.  

• Suodatus 3 vaiheessa: vaahtomuovi-
suodatin, patruuna- ja hienosuodatin. 

• HEPA-suodatin valinnaisena.  
(H13 sekä aktiivihiili)  
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Tutustu tuotevalikoimaamme tarkemmin sivustollamme 

ja ota yhteyttä, kun kysyttävää tarjonnastamme ilmenee. 

Joko soittamalla, tai sähköpostilla! 


