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Daugiau informacijos 
 
- techniniai katalogai, 
- kainoraščiai 

www.lajac.lt

 

MEDIENOS  
  APDIRBIMO PRAMONEI 

DULKIŲ IŠTRAUKIMO  , FILTRAVIMO  
 

 ĮRANGA ir SPRENDIMAI 
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Šioje brošiūroje medienos pramonei parodome keletą produktų iš 
savo asortimento. Apsilankykite www.lajac.lt ir peržiūrėkite kitą 
mūsų produktų asortimentą. Čia taip pat rasite techninę 
informaciją 
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1.  SuperJet filtr

2. 

as
 Ventiliatorius MT-D.

3.  

4. 

Modulinis filtras
 Transportinis ventiliatorius.

5.  C

6. 

iklonas

  Galvanizuotų vamzdynų sistema
7.  Blower filtras.

8.  Sraigtas iškrovimui į BIG-BAG
9.  Pilnai suvirinti vamzdynai 
10.  

Lajac yra modernių dulkių ištraukimo ir filtravimo sistemų rinkos lyderė. Su  savo dulkių  ištraukimo,
filtravimo  ,  vakuuminio  valymo, medžiagų transportavimo, taškinio ištraukimo ir centrinio siurbimo 

 
gaminiais

 ir  sprendimais kuriame gerą darbo aplinką ir aukštą produktyvumą. 

Svarbiausi  prioritetai: savalaikis pristatymas ir produktų kokybė, nuolatinis bendravimas ir 
bendradarbiavimas su klientais ir tiekėjais. Nuo pat pradžių „Lajac“ nuolat plėtojo technologijas ir produktus, 
tuo pačiu stiprindama savo kompetenciją. 

 
Susisiekite su LAJAC - mūsų produktų spektras medienos pramonei labai platus.

Vamzdynai su flanšais
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Lajac įranga medienos pramonei 
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Lajac gaminiai, įranga ir sprendimai yra nuolat tobulinami, siekiant 
atnaujinti rinkos poreikius, kurioje keliami reikalavimai dėl kokybės, 
patikimumo ir pritaikymo aplinkai. 

Nuolat optimizuojame savo sprendimus, kad jie atitiktų galiojančius teisės 
aktus tokiose srityse kaip saugumas, filtravimas ir garso bei darbo aplinka.
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VAMZDYNAI, CIKLONAI, SKLENDĖS ir ROTACINIAI VOŽTUVAI
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Lajac turi produktų ir įrangos medienos pramonei. Šioje 
pramonės šakoje  labai  svarbi  gaminių  kokybė,  švara  darbo

 vietoje,  geras  dulkių/atliekų  ištraukimas  ir filtravimas. 

Lajac turi didelę patirtį, susijusią su  medienos  apdirbimo
pramonėje filtravimo, atliekų/dulkių transportavimo ir  ištraukimo
sistemų sprendimais. Daugelį metų „Lajac“ kūrė patikimų 
kokybiškų produktų asortimentą. Užtikriname, kad  mūsų

 tiekiami  gaminiai  ir sistemos atitiks dabartinius saugos 
reikalvimus.  

Greitas ir savalaikis pristatymas yra savaime suprantamas 
dalykas. 

visas įrangos asortimentas www.lajac.lt

B-S Rotaciniai vožtuvai 
 
Rotaciniai B-S yra labai našūs, su 8 
sparnų rotoriumi ir atspariomis gumomis. 

•  Rotorius su nepropeno gumomis 
 

maks. 
+70° C iki -10° C.

• Rotorius su silikono gumomis 
 

maks. +250° C 
ir min. temp. -60° C.

• Spalva RAL 5010. 

• ATEX-sertifikatai.

JA Ciklonai 
Ciklonai gaminami iš 2-3 mm storio juodo 
metalo. Skirti dulkių separavimui.

• Skirti oro kiekiams 
 

1.000-55.000 

m
3
/h.

•  
  
 

Ciklonai JA-20 iki JA-100 gaminami 
iš 2-jų dalių su flanšiniu jungimu.

• 
Ciklonai JA  -130 iki JA-180 

 
 

iš 3-jų 
dalių sujungiamų su flanšais. 

• Spalva RAL 5010. 

JK-S Rotaciniai vožtuvai 
 
Rotaciniai JK-S vožtuvai su 6 sparnų sparnuote, 
rotoriumi ir atspariomis gumomis. Variklio apsukos 20 
aps/min.

•  
 

• 
 

• 

• 

Kokybiški PRODUKTAI Saugūs SPRENDIMAI

Susisiekite su LAJAC - mūsų produktų spektras medienos 
pramonei, labai platus!

Vamzdynų sistema
 
Vamzdynų sistema jungiama su 
apkabomis ar su flanšais. 
•  Galvanizuotas vamzdynas

• 2-3 mm storio pilnai suvirintas dažytas 
vamzdynas

• Nerūdijančio plieno AISI 304 / 316

BRDA Diverteriai
Diverteriai 45° atliekų paskirstymui 
transportavimo sistemose. 2-3 mm 

• Rankiniai, pneumatiniai

• Dažyti RAL 5010. 

AUDA
 
Pneumatinės automatinės 
uždarymo sklendės. 

Rotorius su silikono gumomis maks. +250° C 

Rotorius su nepropeno gumomis maks. 
+70° C iki -10° C.

ir min. temp. -60° C.

Spalva RAL 5010. 

ATEX-sertifikatai.
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VENTILIATORIAI

  

• Luftmängd: <80.000 m³/h.

•  Tryck: <4.400 Pa.

•  Motor: 5,5-75,0 kW motor.

• Fläkthus: 2 mm stålplåt.

• ATEX-godkänd.

JK-D/K Ventiliatoriai 
Transportiniai ventiliatoriai medžiagų/atliekų 
transportavimui. Su tiesiogine ir diržine pavara.

T-D/K Ventiliatoriai 
  Aukšto slėgio, transportiniai ventiliatoriai. Skirti 
medžiagų/atliekų transportavimui ypač ilgais 
atstumais. Su diržine/tiesiogine pavaromis. 

•  Oro kiekis: <37.000 m³/h.

•  Slėgis: <12.000 Pa.

•  Varikliai 15,0-110,0 kW motor.

• Korpusas: 2 mm plienas.

• ATEX-sertifikatas

Moduliniai Filtrai 

Moduliniai filtrai iš galvanizuotos skardos. Su 
regeneraciniais ventiliatoriais, grandininiu konvejeriu

•  

•  

•  

• 

SB Filtrai 

SuperBlower filtras su filtravimo maišais. Regeneracija 
kompresoriaus oru. Tiekiamas iš 3-jų dalių, lengvai 
sumontuojamas.

• 

• 

•  

•  

•  

• 

Ciklofiltrai 4Y,4X
Cikloniniai filtrai su filtravimo 

 
antistatiniais

maišais. Regeneracija su kompreoriaus 
oru. Su konusu arba su skreperiu.

• 

•  

•  

• 

B  F Blower Filtrai
 

 BF Filtrai su filtravimo maišais. Regeneracija kompresoriaus 
oru arba aukšto slėgio ventiliatoriumi.

•  

•  

•  

• 

• 

• Oro kiekis: <40.000 m³/h.

•  Slėgis: <5.500 Pa.

•  Varikliai: 3,0-90,0 kW motor.

• Korpusas: 2-3 mm plienas.

• ATEX-sertifikatai.

MT-D Ventiliatoriai

transportavimui oro švaraus skirti pavara,
 tiesiogine su Vidutinio slėgio ventiliatoriai

 
 

Slėgis:  iki 5.000 Pa.

Oro kiekis: <120.000 m³/h.

Fil.plotas: 30 - 648 m2  

ATEX sertifikatai.

Oro kiekis: < 500.000 m³/h.  

Slėgis: iki 5.000 Pa.  

 

Teigiamo / neigiamo slėgio sistemoms 

ATEX sertifikatai.

skreperiu su S, Tipas

Tipas K, su konusu 

Oro kiekis: <175.000 m³/h.

N  eigiamas slėgis: iki 5.000 Pa.

Teigiamas slėgis: iki 5.000 Pa.

ATEX sertifikatai.

Oro kiekis: < 55.000 m³/h.

Teigiamas slėgis: iki 5.000 Pa.

Neigiamas slėgis: iki 5.000 Pa.

ATEX sertifikatai.

ugnu.d iuščplok ar konusu Su

visas įrangos asortimentas www.lajac.ltvisas įrangos asortimentas www.lajac.lt


