
GOLINE

“Plymovent GoLine: waar de 
bescherming tegen lasrook begint”

GOLINE EN GOLINEplus

De GoLine en GoLineplus van Plymovent is een serie 

lasrookafzuigers die een effectieve bescherming bieden 

tegen de blootstelling aan lasrook in werkplaatsen waar 

minder intensief wordt gelast.

De GoLine is het eenvoudigste basismodel voor gebruik bij 

incidentele lastoepassingen terwijl de GoLineplus meer 

geschikt is voor industriële werkomgevingen.

WAAROM DE GOLINE EN GOLINEplus

 Uitstekende prijs- en kwaliteitsverhouding

 Effectieve bescherming tegen blootstelling aan lasrook 

 Voldoen aan NEN EN ISO 15012-1:2013/W3 

 Geschikt voor gebruik bij staal en RVS lastoepassingen

MOBILEGO EN MOBILEGOplus

Deze compacte en krachtige mobiele 

lasrookafzuigers zijn voorzien van een 

arm die tot een lengte van drie meter kan 

worden uitgetrokken. De arm kan 360˚ 

worden gedraaid en is zeer eenvoudig in 

gebruik.

MONOGO EN MONOGOplus

Lasrookafzuigers met een enkele arm met 

een bereik tot 4 meter. De MonoGo is 

ontworpen voor vaste werkplekken en 

kan aan de wand worden bevestigd. 

DUALGO EN DUALGOplus

Deze lasrookafzuigers heeft een dubbele arm met een 

bereik tot 4 meter.  Alle DualGo modellen zijn uitgerust met 

een krachtige ventilator, een groot filter en zijn zodanig 

ontworpen dat beide afzuigarmen gelijktijdig kunnen 

worden gebruikt.

WANNEER U DE GOLINE, GOLINEplus EN 

ANDERE PLYMOVENT PRODUCTEN 

GEBRUIKT:

* DualGo is voorzien van hetzelfde filter als de DualGoplus 

MobileGo en MonoGo zijn 

geschikt voor incidenteel 

lassen.

Een enkele spoel massieve 

lasdraad of 7,5 kg laselektroden 

per maand. TIG-lassen is door 

de geringe rookontwikkeling 

onbeperkt. 

DualGo en GoLineplus  

modellen zijn geschikt voor 

lichte en regelmatige 

laswerkzaamheden

Twee spoelen massieve lasdraad 

of 15 kg laselektroden per 

maand.

De MFD en SFD modellen 

zijn geschikt voor regel-

matige laswerkzaamheden.                                                       

Een enkele spoel massieve 

lasdraad of 7,5 kg laselektroden 

per week.

MobilePro, de zelfreinigende 

mobiele lasrookafzuiger is 

geschikt voor regelmatige en 

intensieve laswerkzaamheden.

Toepassingen met gevulde 

lasdraad, meer dan één spoel 

lasdraad of 7,5 kg laselektroden 

per week.

MFS en SFS, de zelfreinigende 

lasrookafzuigers, zijn geschikt 

voor regelmatige en 

intensieve laswerkzaamheden.     

Toepassingen met gevulde 

lasdraad, meer dan één spoel 

lasdraad of 7,5 kg laselektroden 

per week.



www.plymovent.nl

Plymovent vindt de lucht die u inademt belangrijk.
We bieden producten, systemen en diensten aan
voor schone lucht in uw werkomgeving, waar ook
ter wereld.

Wij respecteren het milieu en leveren hoogwaardige
producten. Onze jarenlange ervaring, expertise en
klantgerichtheid stellen ons in staat om exact die
oplossing te leveren die u nodig heeft.

MobileGo MobileGoplus MonoGo MonoGoplus DualGo DualGoplus

Vermogen 1,1 kW 1,1 kW 2,2 kW

Voltage 115V-1fase-50Hz

115V-1fase-60Hz

230 V-1fase-50Hz

115V-1fase-50Hz 

115V-1fase-60Hz

230V-1fase-50Hz

380V-3fasen-50Hz

480V-3fasen-60Hz

600V-3fasen-60Hz

Geluidsniveau 67 dB(A) 67 dB(A) 73 dB(A)  Inclusief geluidsdemper

Filteroppervlak 

hoofdfilter

15m2 26m2 15m2 26m2 26m2

Filtertrappen 2 traps 2 traps 2 traps

Efficiëntie 

ISO 15012-1

W3 W3 W3

Indicatie voor 

onderhoud

Afzuigarm

ø 160 mm 

2 m EA arm

3 m EA arm

 

2 m KUA arm

3 m KUA arm

2 m EA arm 

3 m EA arm 

4 m EA arm

2 m KUA arm

3 m KUA arm

4 m KUA arm

2 + 2 m EA arm

2 + 3 m EA arm

2 + 4 m EA arm

3 + 3 m EA arm

3 + 4 m EA arm

4 + 4 m EA arm

2 + 2 m KUA arm

2 + 3 m KUA arm

2 + 4 m KUA arm

3 + 3 m KUA arm

3 + 4 m KUA arm

4 + 4 m KUA arm

MOBILEGO

Perfect voor flexibele werkplekken.  

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MOBILEGOGO MONOGO

Ideaal voor vaste werkplekken.
DUALGO

Een echte ruimtebesparing!

EA arm: flexible slang 

KUA arm: aluminium buis 
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