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Kravene til et godt arbejdsmiljø på værkstedet nødvendig-
gør brug af punktudsugning. Hertil er slangerulle type GTE 
eller GTS det optimale valg.

Slangerullerne bruges til udsugning af udstødningsgasser, 
svejserøg, mv. fra garager eller autoværksteder. Princip-
pet ved slangerullen gør, at man altid har en udsugnings- 
slange til rådighed og at den ikke ligger i vejen på gulvet. 

Geovent type GTS (Fjederdrevet) og GTE (Elektrisk), er 
en serie slangeruller, baseret på en fælles platform, der 
gør at rullen let kan opgraderes fra fjederdrevet til elektrisk. 
Desuden produceres rullen ”kun” i en bredde (1000mm), 
og passer på både ø80, ø100, ø125, ø150 og ø200 mm 
i længder op til 10 m. Den fælles platform gør, at vi kan 
tilbyde hurtige leveringstider, høj grad af fleksibilitet og et 
produkt i høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.
Dog produceres der specialudgaver af GTE, se næste 
side for detaljer.

Slangerulle GTE leveres komplet med kraftig rørmotor og 
radiofjernbetjening for forbedret betjeningskomfort. 

Slangerulle GTS leveres med en kraftig stålfjeder der virk-
er ved fjederbelastning på samme måde som ved et rulle-
gardin.

Slangerullen er solidt bygget, med en konstruktion 
bestående af galvaniserede og pulverlakerede dele, som 
sikrer lang levetid. Et sfærisk kugleleje garanterer en prob-
lemfri og let drift.
Geovent slangeruller er praktisk talt vedligeholdelsesfrie. 
De forskellige bevægelige dele skal dog kontrolleres med 
regelmæssige mellemrum for slitage og korrekt montering.

SLANGERULLE GTE & GTS
5, 7,5 M ELLER 10 M SLANGER I Ø 80 - Ø 200 MM

Geovent slangerulle i brug på autoværksted

Slangerulle GTE Ø 200
Fjernbetjening og Elmotor

GTE = Fjernbetjening og Elmotor
GTS = Manuel fjederdrevet
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Tekniske Data:
•  Malede dele: Sideplader på tromlen, er som stan-

dard pulvermalet grå RAL 7015
•  Galvaniserede dele: Tromle, skjold og konsol er 

varmgalvaniseret - alle skruer er galvaniseret
•  Slange: Den fabriksmonterede slange i TPE kan 

klare en vedvarende temperatur på 150°C og en 
spidsbelastning på 170°C. Slangen er forsyn-
et med en nylonspiral, hvilket gør den betinget 
overkørbar

• Specialslanger mod forespørgsel

GTS – som ovenstående, og med:
•  Kraftig stål spiral – trækkraft 15kg
 NB: Max montagehøjde 5-6m

GTE – som ovenstående, og med:
• Nettilslutning: 230V/50-60Hz
• Effektforbrug: 170W
• Frekvens: 433MHz
• Tætningsgrad: IP 20 (tørre rum)
•  NB: Der kan forekomme interferens problemer 

med driften af fjernbetjeningen typisk i forbindelse 
med traverskraner 

• Løftekapacitet ca. 25kg

Specialrulle - GTE:
• Fåes i ø 200 mm med bredden 1400 mm.

• Forlænget udgave med bredde 1400 mm med 15 
m slange.

Tilbehør:
• Automatisk start/stop kontakt - 04-293 

Tilbehør købes separat. 

• Mundstykker - tilbehør købes separat.  
Se vores store udvalg

Flange ventilator MSQ:
Slangerulle GTE og GTS kan tilsluttes GEOVENT flan-
geventilator MSQ-200 med automatisk start/stop af ven-
tilatoren. 

Ventilatoren monteres ved hjælp af en montageflange 
med 4 stk. M8 skruer. Når slangen rulles ud, tænder venti-
latoren og suger, indtil at slangen igen rulles ind (forudsæt-
ter brug af kontaktsæt – ekstraudstyr). 

På ventilatorens firkantflange til højre, monteres trykstuts 
ø200/ø160 (går fra firkant til rund), for derefter at sende 
afkastet videre ud gennem mur eller loft. Slangerullen og 
ventilator kan leveres færdigmonteret - lige til at sætte i 
stikkontakten. For automatisk start/stop vælges 1 faset 
(1x230V) ventilator og kontaktsæt. 
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Tryktab:

Målskitse:
Slangerulle ø80, ø100, ø125, ø150

Slangerulle ø 200

GTE/GTS L A B

750 750 mm 980 mm 1031 mm

1000 1000 mm 1230 mm 1281 mm

1400 1400 mm 1630 mm 1681 mm
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EKSEMPEL

A: Afkast med jethætte
B: Trykstuts
C: Ventilator MSFG
D: Vægbeslag
E: Start/stop styretavle LWS
F: Hurtigtdrejende motorspjæld ø160
G: Slangerulle GTE
H: Gummimundstykke

OPTION:
Kontaktsæt for start/stop af ventilator 
og åbne/lukke af motorspjæld

GTE
Fjernbetjent slangerulle inkl. slange, klar til at blive 
monteret.
Varenr. Betegnelse
04-714 GTE-05-080
04-715 GTE-07-080
04-716 GTE-10-080
04-717 GTE-05-100
04-718 GTE-07-100
04-719 GTE-10-100
04-720 GTE-05-125
04-721 GTE-07-125
04-722 GTE-10-125
04-723 GTE-05-150
04-724 GTE-07-150
04-725 GTE-10-150
04-730 GTE-1400-15-100
04-731 GTE-1400-15-125
04-732 GTE-1400-15-150
04-735 GTE-200-1400-05-200
04-736 GTE-200-1400-07-200
04-737 GTE-200-1400-10-200
04-738 GTE-200-1400-15-200

GTS
Manuel slangerulle inkl. slange, klar til at blive 
monteret.
Varenr. Betegnelse
04-700 GTS-05-080
04-701 GTS-07-080
04-702 GTS-10-080
04-703 GTS-05-100
04-704 GTS-07-100
04-705 GTS-10-100
04-706 GTS-05-125
04-707 GTS-07-125
04-708 GTS-10-125
04-709 GTS-05-150
04-710 GTS-07-150
04-711 GTS-10-150

Bestillingstabel
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GTS -05-080

Diameter
Længde
GTS: Fjeder GTE: El-motor

Signaturforklaring


