
FUNKCJE...
Problematyka zanieczyszczeń powstałych w wyniku 
ręcznego szlifowania drobnych elementów drewnia-
nych przed lakierowaniem, bądź ręcznego szlifo-
wania międzyoperacyjnego jest powszechnym zja-
wiskiem dotyczącym większości zakładów finalnej 
obróbki drewna.
Powstający podczas obróbki powierzchniowej drewna 
pył drzewny jest odciągany wewnętrznym wentylato-
rem stołu poprzez ruszt drewniany, pokryty delikat-
nym filcem, stanowiący część roboczą stołu.
W wewnętrznej części stołu umieszczone są kie-
szeniowe filtry wychwytujące odciągany pył. Odpad 
gromadzi się w szufladach znajdujących się w dolnej 
części stołu. Przefiltrowane powietrze wydostaje się 
przez kasetę filtracyjną umieszczoną w tylnej części 
stołu (OBS I) lub poprzez dodatkowy kanał powietrza 
zakończony wielkopowierzchniowym filtrem o po-
wierzchni 2 m2 znajdującym się nad częścią roboczą 
stołu (OBS II).
Stół OBS III nie posiada własnego wentylatora. Przy-
stosowany jest do podłączenia do centralnej jednost-
ki filtrującej.

KONSTRUKCJA...

Stół wykonany jest z blachy stalowej, wzmocniony 
stalową ramą. Na części roboczej stołu osadzony 
jest dwuczęściowy ruszt z drewna świerkowego. 
Drewniane listwy mają wykonane rowki, w któ-
rych osadzone są filcowe poduszki. Wentylator 
ssący wraz z silnikiem napędowym osadzony jest 
na podkładkach tłumiących w środkowej części 
stołu. Z przodu znajduje się włącznik.
Podwójna filtracja gwarantuje utrzymanie poziomu 
zapylenia w strefie szlifowania poniżej 0,5 mg/m3 
powietrza.

WYPOSAŻENIE
NIESTANDARDOWE...

– płynna regulacja wydajności wentylatora,
– zastosowanie innego rusztu (np. stalowy),
– wykonanie w innym kolorze (standardowo kolor 

niebieski – paleta RAL5015),
– inne wymiary.



ul. Dobroszycka 23 
56-400 Oleśnica

POLSKA

TYPY STOŁÓW...
• OBS I a, OBS I b
– Z własnym wentylatorem odciągowym, wylot powietrza z dodatkowym filtrem umieszczonym w tylnej 

części stołu. Możliwe skierowanie powietrza do wnętrza jak i wyprowadzenie systemem rur na zewnątrz 
hali produkcyjnej. Typ b ma większą powierzchnię roboczą.

• OBS II a
– Z własnym wentylatorem odciągowym, wyrzutnia z dodatkowym filtrem umieszczona w górnej części 

stołu, oczyszczone powietrze kierowane do wnętrza hali bezpośrednio nad stanowiskiem.
• OBS II b
– Posiada powierzchnię roboczą jak OBS I b.

PARAMETRY TECHNICZNE...
• Rozmiary jak na powyższych rysunkach
• Powierzchnia filtracyjna 9,80 m2

• Moc elektryczna ExdllC 1,1 kW
• Ilość odciąganego powietrza 5000 m3/godz. przy 420 Pa

• OBS III
– Bez własnego wentylatora, wymaga podłączenia do odciągu centralnego. Średnica króćca przyłącze-

niowego ø200 mm.


