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LAJAC – TUOTTEITA
PUUTEOLLISUUTEEN
Lajac on markkinajohtaja nykyaikaisessa teollisuusilmastoinnissa. Luomme hyvän työympäristön 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 puuteollisuuteen!

1. SuperJet suodatin.
2. MT-D -puhallin puhtaalle ilmalle.
3. Moduulisuodatin MMBF.
4. Kuljetuspuhallin T-D.
5. Sykloni JA.

FÖRETAGET

6. Putkistoa pikapantaliitoksilla.
7. Blowerfilter B-F.
8. Sulkusyötin suursäkkitelineellä.
9. Putkistoa mustasta teräksestä.
10. Putkistoa laippaliitoksilla.

YHTIÖ

Tässä esitteessä näytämme muutaman tuotteemme metalliteollisuuteen.
Tutustu koko tuotevalikoimaamme lajac.fi -sivustollamme. Sieltä saat myös
teknistä tietoa tuotteistamme.

Lajac -tuotteita puuteollisuuden kohdepoistoon. Näillä teollisuuden aloilla on
tarve käsitellä turvallisesti suurina määrinä syntyvät käryt, pölyt, puulastut ja muut
partikkelit. Lajacilla on mittava kokemus tuotteista ja järjestelmien toimittamisesta
esimerkiksi saha- ja höyläyslaitoksille, puusepän- ja taloteollisuuteen.
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.

Lajac – tuotteita puuteollisuuteen.

Lajacin tuotteet, prosessit ja menetelmät kehittyvät koko ajan, jotta voimme
vastata markkinoiden vaatimuksiin ajantasaisesta tiedosta, koskien laatua,
käyttöturvallisuutta ja ympäristövaikutuksia.
Kehitämme jatkuvasti ratkaisujamme, jotta ne noudattavat voimassa olevaa
työturvallisuutta, ilmansuodatusta sekä melua ja työympäristöä koskevaa
lainsäädäntöä.

PUTKISTOT, SYKLONIT, JAKOPELLIT JA SULKUSYÖTTIMET
B-S
Sulkusyötin B-S on varustettu 8-lapaisella
kumisiipisellä roottorilla ja vaihdemoottorilla.
• Neopreenikumisen roottorin maksimi
lämpötila 70° C ja minimi -10° C.
• Silikonikumisen roottorin maksimi
lämpötila 250° C ja minimi -60° C.
• Väri RAL 5010.
• ATEX-hyväksytty.

JA
Sykloni pölyjen erottamiseen
kuljetusilmasta, valmistettu
2 ja 3 mm teräksestä.
• Vakiokoot 1.000-55.000 m3/h
ilmamäärille.
• Syklonit kokoluokissa 20-100
toimitetaan kahdessa osassa,
laippakiinnityksellä.
• Syklonit kokoluokissa 130-180
toimitetaan kolmessa osassa,
laippakiinnityksillä.
• Väri RAL 5010.

JK-S
Sulkusyötin JK-S on varustettu 6-lapaisella
kumisiipisellä roottorilla ja vaihdemoottorilla.
Nopeus 20 rpm.
• Neopreenikumisen roottorin maksimi
lämpötila 70° C ja minimi -10° C.
• Silikonikumisen roottorin maksimi
lämpötila 250° C ja minimi -60° C.
• Väri RAL 5010.
• ATEX-hyväksytty.

Putkisto
Putkisto-osat laippa- tai pikapantaliitoksella.
• Galvanoitu.
• Musta teräs 2-3 mm.
• Ruostumaton.

BRDA
Käsikäyttöinen jakopelti 45°
pikapantaliitoksella.
• Musta teräs 2-3 mm.
• Väri RAL 5010.
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VARMAT RATKAISUT

PUHALTIMET

JK-K ja D Puhaltimet
Keskipaine, hihna- ja suoravetoiset mallit.
JK-K ja D ovat kuljetuspuhaltimia teollisuuskäyttöön.
• Ilmamäärä: <40.000 m³/h.
• Paine: <5.500 Pa.
• Moottori: 3,0-90,0 kW.

• Puhallinkaapu: 2-3 mm teräspeltiä.
• ATEX-hyväksytty.

T-K ja D Puhaltimet

MT-D

Korkeapaine, hihna- ja suoravetoiset mallit.
T-K ja D ovat keskipakopuhaltimia materiaalin
siirtoon pitkille matkoille.

MT-D on suoravetoinen keskipainepuhallin
puhtaalle ilmalle.

• Ilmamäärä: <37.000 m³/h.
• Paine: <12.000 Pa.
• Moottor1: 15,0-110,0 kW.
• Puhallinkaapu: 2 mm teräspeltiä.
• ATEX-hyväksytty.

• Ilmamäärä: <80.000 m³/h.
• Paine: <4.400 Pa.
• Moottori: 5,5-75,0 kW.
• Puhallinkaapu: 2 mm teräspeltiä.
• ATEX-hyväksytty.

Tutustu tuotevalikoimaamme: lajac.fi

Lisätietoa tuotteistamme
Tutustu tuotevalikoimaamme tarkemmin sivustollamme
ja ota yhteyttä, kun kysyttävää tarjonnastamme ilmenee.
Joko soittamalla, tai sähköpostilla!
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