
 

GEOVENT A/S tilbyder en række mundstykker til brug i 
forbindelse med udsugning af udstødning gas på f.eks. 
autoværksteder eller andre steder hvor man har brug for 
at starte biler indendørs. 
De forskellige mundstykker er tilpasset forskellige bil-
størrelser/udstødninger og værkstedets/medarbejde-
rens behov. Denne opgave er mere kompleks i dag pga. 
bilproducenters mange forskellige varianter.   
Mundstykkerne kan fås med eller uden spjæld og kan 
monteres på slangesystem med lynkobling, slangehejs, 
slædekanal og på en slangerulle. Kan du ikke finde det 
ønskede mundstykke i vores sortiment, spørg os ende-
lig, vi vil forsørge at skaffe det. 

Sugemundstykker

Udsugning af udstødningsgas

Sugemundstykker for udstødningsgas
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Sugemundstykker for udstødningsgas

SK Sugemundstykker

SK – mundstykke i pulverlakeret stål med klap og åbning til CO-sonde

Mundstykket fås i følgende størrelser: 

Type SK mundstykke er egnet til de fleste biler/lastbiler 
med enkelt udstødningsrør. 

Mundstykket kan monteres på udsugningssystemer 
med lynkobling, slangehejs, slædekanal og slangerulle. 
Leveres i dia. ø80, 100, 125, 150 og med udvidet dim. 
100/130 og 125/150. Mundstykkerne har udtag til kulil-
tetest.

Varenr. Betegnelse Udstødningsmål Slangediameter (A)  Vægt

06-008 SK-80 ø70 mm ø80 mm 1,30 kg

06-009 SK-100 ø90 mm ø100 mm 2,05 kg

06-029 SK-125 ø115 mm ø125 mm 3,05 kg

06-028 SK-150 ø140 mm ø150 mm 3,10 kg

A
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Sugemundstykker for udstødningsgas

HT – mundstykke i pulverlakeret stål m. tang for meget varm udstødningsgas

Mundstykket fås i følgende størrelser: 

Type HT mundstykke er forsynet med indstillelig tang og 
huller for køleluft. 

HT suge mundstykket er lakeret i mat sort. Bruges f.eks. 
på militærkøretøjer, hvor udstødningstemperatur er me-
get høj. 

Varenr. Betegnelse Udstødningsmål Slangediameter (A)  Vægt

06-328 HT-100  ø80 mm ø100 mm 1,60 kg

06-329 HT-125 ø105 mm ø125 mm 1,90 kg

06-330 HT-150 ø135 mm ø150 mm 2,15 kg

06-331 HT-200 ø200 mm ø200 mm 2,70 kg

HT-mundstykke A
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Sugemundstykker for udstødningsgas

S – tragtformet gummimundstykke. Fås også med åbning til CO-sonde

Mundstykket fås i følgende størrelser: 

Type S er et blødt og skånsomt gummimundstykke. Har 
indvendige riller så den sidder bedre fast på udstød-
ningsgreb. 

Fås i dimensionerne ø80, ø100 og ø125 mm. Med dette 
mundstykke er der min. risiko for at ridse køretøjet. Type 
S er det prisbillige gummimundstykke.

Varenr. Betegnelse Udstødningsmål Slangediameter (A)   Vægt

06-168 S-65/90 ø90 mm ø80 mm 0,65 kg

06-168A S-65/90, m. tæt spjæld ø90 mm ø80 mm 1,35 kg

06-167 S-80/130 ø130 mm ø80 mm 0,80 kg

06-167A S-80/130 m. tæt spjæld ø130 mm ø80 mm 1,50 kg

06-166 S-100/150 ø150 mm ø100 mm 0,85 kg

06-166A S-100/150 m. tæt spjæld ø150 mm ø100 mm 1,40 kg

06-169 S-100/150 ø150 mm ø125 mm 0,90 kg

06-169A S-100/150 m. tæt spjæld ø150 mm ø125 mm 1,45 kg

S-mundstykke
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Sugemundstykker for udstødningsgas

SA – tragtformet gummimundstykke med tang 

Mundstykket fås i følgende størrelser: 

Type SA mundstykke er et meget blødt og skånsomt 
mundstykke som leveres med eller uden tæt spjæld. Fås 
i dimensionerne 100-125 og 150 mm.
Dette mundstykke fås med automatspjæld, som åb-
nes i det øjeblik mundstykket påsættes udstødningen. 
Mundstykket passer til et bredt udvalg af køretøjer og 
risikoen for at ridse køretøjet bliver mindre.

SA-mundstykke

Varenr. Betegnelse Udstødningsmål (B) Slangediameter (A) Vægt

06-163 SA ø100/150 ø150 mm ø100 mm 1,45 kg

06-163A SA ø100/150, m. tæt spjæld ø150 mm ø100 mm 2,00 kg

06-164 SA ø125/190 ø190 mm ø125 mm 2,10 kg

06-164A SA ø125/190, m. tæt spjæld ø190 mm ø125 mm 3,35 kg

06-165 SA ø150/190 ø190 mm ø150 mm 1,90 kg

06-165A SA ø150/190, m. tæt spjæld ø190 mm ø150 mm 3,15 kg

06-160 SA ø100/150, m/automatspjæld ø190 mm ø100 mm 2,05 kg

06-161 SA ø125/190, m/automatspjæld ø190 mm ø125 mm 3,05 kg

06-162 SA ø150/190, m/automatspjæld ø190 mm ø150 mm 2,85 kg

A B
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Sugemundstykker for udstødningsgas

SE – ovalt gummimundstykke med tang og 60° knæk

Mundstykket fås i følgende størrelser: 

Type SE mundstykke er et ovalt gummimundstykke med 
tang og med 60˚ knæk. Mundstykket passer til et bredt 
spektrum køretøjer - enkelte som dobbelte udstødnin-
ger og er nænsom mod køretøjet. Fås i dimensionerne 
ø75, ø100 og ø125 til personbiler og ø125 og ø150 til 
lastbiler.
Dette ovale mundstykke er med 60° hældning og tang 
der gør mundstykket let at sætte på udstødningen. 

SE-mundstykke

Varenr. Betegnelse Udstødningsmål Slangediameter (A)  Vægt

Til personbiler

06-170 SE-75/150 150/75 ø80 mm 1,75 kg

06-171 SE-100/150 150/75 ø100 mm 1,70 kg

06-172 SE-125/150 150/75 ø125 mm 1,75 kg

Varenr. Betegnelse Udstødningsmål Slangediameter (A)  Vægt

Til lastbiler

06-173 SE-125/200 200/120 ø125 mm 2,40 kg

06-174 SE-150/200 200/120 ø150 mm 2,60 kg

A

75 /
120

150 / 200
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Sugemundstykker for udstødningsgas

PO – ovalt gummimundstykke med 60° knæk

Mundstykket fås i følgende størrelser: 

Type PO mundstykke er et ovalt gummimundstykke 
med 60° knæk. 

Passer til enkelt og dobbelt udstødning op til 125/65 
mm. Slangetilslutning ø80 mm eller ø100 mm.

PO-mundstykke

Varenr. Betegnelse Udstødningsmål Slangediameter (A)  Vægt

06-193 PO-80/130 125/65 ø80 mm 0,85 kg

06-195 PO-80/130, m. tæt spjæld 125/65 ø80 mm 1,55 kg

06-194 PO-100/130 125/65 ø100 mm 0,65 kg

06-196 PO-100/130, m. tæt spjæld 125/65 ø100 mm 1,20 kg
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Sugemundstykker for udstødningsgas

GeoFlexGrip – ovalt gummimundstykke, der lukker sammen når det ikke er i brug

Mundstykket fås i følgende størrelser: 

Type GeoFlexGrip mundstykke er et prisbilligt gummi-
mundstykke som har indbygget spjæld og klemme funk-
tion. Den fleksible udformning gør mundstykket optimalt 
i en travl hverdag, idet det kan bruges til små og mel-
lemstore biler med forskellige størrelse udstødningsrør. 
Den nemme montering på udstødningsrøret sker ved at 
klemme gummimundstykket så det åbnes og kan klem-
me sig fast. Når det ovale gummimundstykke ikke er 
monteret på et udstødningsrør, suges læberne sammen 
og sikrer, at udstødningsgasserne ikke kommer retur til 
lokalet. Vi anbefaler brug af manuelt spjæld til udgaven 
235/30 – ø125/150 mm. Manuelt reguleringsspjæld til 
indbygning kan købes som ekstraudstyr.

GeoFlexGrip-mundstykke

Varenr. Betegnelse Udstødningsmål (B)  Slangediameter (A)  Vægt

06-140 GeoFlexGrip 140/25  ø75 mm ø100 mm 0,55 kg

06-139 GeoFlexGrip 180/30  ø100 mm ø100 mm 0,90 kg

06-142 GeoFlexGrip 240/15  ø125 mm ø150 mm 1,30 kg
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Sugemundstykker for udstødningsgas

SB – cirkulært gummimundstykke med bælg for håndpumpe eller trykluft 

Mundstykket fås i følgende størrelser: 

Type SB mundstykke slutter helt tæt til udstødningsrøret 
ved hjælp af den oppustelige trykluft-bælg. Kan tilsluttes 
trykluftanlæg ved 1 bar. Kan også bruges med hånd-
pumpe med udluftningsventil. 
Mundstykket kan leveres i dimensioner til både person- 
og lastbiler. Kan leveres med kevlar for brug ved høje 
temperaturer. Ideelt til brug, hvor der skal afkobles auto-
matisk.

SB-cirkulært mundstykke

Varenr. Betegnelse Udstødningsmål (B) Slangediameter (A)  Vægt

06-350 SB 100/80 ø100 mm ø80 mm 0,90 kg

06-354 SB 100/100 ø100 mm ø100 mm 0,90 kg

06-355 SB 160/150 ø160 mm ø150 mm 1,30 kg

06-360 SB 200/150 ø200 mm ø150 mm 1,60 kg

06-360A SB 250/150 ø250 mm ø150 mm 2,00 kg
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Sugemundstykker for udstødningsgas

SBM – ovalt gummimundstykke med bælg for håndpumpe eller trykluft

Mundstykket fås i følgende størrelser: 

Type SBM er et ovalt mundstykke kan aktiveres af en 
håndpumpe, max 1 bar tryk. Håndpumpen leveres 
med en udluftningsventil, som løsnes ved aftagning af 
mundstykket.
Dette mundstykke er til både personbiler og erhvervskø-
retøjer med enkelt og dobbelt udstødningsrør. 
NB: Varianter med dobbelt bælg tilbydes ved forespørg-
sel.  

SBM-ovalt mundstykke

Varenr. Betegnelse Udstødningsmål Slangediameter (A)  Vægt

06-364A SBM 120/40 (mini biler) 120/40 mm ø80 mm 0,85 kg

06-364B SBM 120/40 (mini og små biler) 120/40 mm ø100 mm 0,70 kg

06-368A SBM 200/100 (små lastbiler under 3,0 L) 200/100 mm ø125 mm 1,35 kg

06-368B SBM 200/100 (lastbiler) 200/100 mm ø150 mm 1,60 kg
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Sugemundstykker for udstødningsgas

SBM – ovalt gummimundstykke med bælg for håndpumpe eller trykluft med 45° knæk

Mundstykket fås i følgende størrelser: 

Type SBM er et ovalt mundstykke med 45° knæk kan 
aktiveres af en håndpumpe, max 1 bar tryk. Håndpum-
pen leveres med en udluftningsventil, som løsnes ved 
aftagning af mundstykket.
Dette mundstykke er til både personbiler og erhvervskø-
retøjer med enkelt og dobbelt udstødningsrør.

SBM-ovalt mundstykke

Varenr. Betegnelse Udstødningsmål Slangediameter (A)  Vægt

06-365A SBM 150/80 (små og mellemstore biler)  ø100 mm ø100 mm 1,00 kg

06-365B SBM 150/80 (mellemstore og større biler under 3,0 L)  ø100 mm ø125 mm 1,10 kg

A

HOVEDGADEN 86 • DK - 8831 LØGSTRUP • Tlf.: (+45) 8664 2211 • E-mail: salg@geovent.dk



Sugemundstykker for udstødningsgas

SBIV dette indvendige mundstykke, som kan udvide 
sig og dermed tilpasse sig udstødningsrøret,
er specielt udviklet til følgende modeller:

- Volvo XC60, V60 og S60
- Mercedes R, GLK, GLA og E (før 2013)
- Porsche Cayenne

Mundstykket kan anvendes til andre bilmodeller,
og er et standard mundstykke med håndpumpe til
aktivering og ventil til deaktivering, kan leveres med 
trykluft aktivering med skydeventil. Mundstykket 
anvendes til højre og venstre udstødningsrør.

Varenr. 06 - 381

SBIA dette indvendige mundstykke, som kan udvide 
sig og dermed tilpasse sig udstødningsrøret,
er specielt udviklet til følgende modeller:

- Audi A6 2015
- Citroën DS

Mundstykket kan anvendes til andre bilmodeller,
og er et standard mundstykke med håndpumpe til
aktivering og ventil til deaktivering, kan leveres med 
trykluft aktivering med skydeventil. Mundstykket 
anvendes til højre og venstre udstødningsrør.

Varenr. 06 - 382

GEOVENT

GEOVENT

GEOVENT

SBIM indvendig mundstykke, som udvides og 
tilpasses udstødningsrøret,
specielt udviklet til følgende modeller:

- Mercedes C
- Mercedes CLA
- Mercedes E GLE
- Ford Mondeo 2015

Mundstykket kan anvendes til andre bilmodeller,
og er et standard mundstykke med håndpumpe til
aktivering og ventil til deaktivering, kan leveres med 
trykluft aktivering med skydeventil. Mundstykket
anvendes til højre og venstre udstødningsrør.

Varenr. 06 - 380
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Sugemundstykker for udstødningsgas

Tilbehør til mundstykkerne

Tilbehør fås i følgende typer: 

Håndpumpe

Drejespjæld

Skydeventil

Trykluftregulator

Varenummer Betegnelse

06-369 Håndpumpe for trykluftmundstykke

06-369A Hurtigudlufter til trykluftmundstykke

06-379 Skydeventil for trykluftmundstykke

12-006A Drejespjæld, ø100 mm, til mundstykke

12-007A Drejespjæld, ø150 mm, til mundstykke

06-363 Trykluftregulator for mundstykke SB med manometer, ø10 mm push-in fittings og montagebøjle
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