
COLUMBUS
Flere lag, mere kapacitet, mere luft!
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Flere lag, mere kapacitet, mere luft!
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Du er altid bedre stillet med Columbus-
filtre. Columbus filtre er velegnede til enhver 
situation og i enhver sprøjteapplikation. I 
nogle tilfælde kræves der kun en mindre 
ombygning, som vi kan klare for dig. Vi har 
egne serviceteknikere, som har erfaring med 
ombygning. Derfor tager det ikke lang tid, og 

investeringen bliver minimal.

Columbus filter er unikt, da det består af flere 

filterlag. Flere lag betyder flere filteringsgrader med 

deponering af lakstøv og partikler og en optimal 

luftgennemstrøm.Det giver mindre tryktab i anlægget, 

og mindre tryktab er = mindre energiforbrug. Hvordan 

fungerer det præcist? Det kan du læse i denne 

brochure. Har du nogen spørgsmål? Kontakt os! Vi 

hjælper gerne.

VI OPTIMERER 
DIN PRODUKTION
DU FÅR 
INDTÆGTERNE

COLUMBUS
Filters

Kontakt dit LINDLARSEN filterteam

Dzenan Avdic

T: 2338 1602

dav@lindlarsen.com

Christian Bram

T: 2442 2622

cbr@lindlarsen.com

Nicolai Tell

T: 2130 1711

nt@lindlarsen.com

Flere lag, mere kapacitet, mere luft!



Høj bære-evne
Styrken af Columbus-filteret findes i den unikke struktur med et stort antal 

filterlag. Høj bære-evne opnås ved optimal dybdebelastning, der sikrer udnyttelse 

af alle lag.

Det betyder, at levetiden på filtrene forlænges væsentligt.
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BÆRE-EVNE I KG/M2

Overspray / Andrea

Glasfiber / Paintstop

Columbus

tid=	filter

			udskiftning

For hver filter udskiftning har du 
produktionsstop.

Du har færre stop med Columbus! 
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Høj effektivitet
Columbus-filterets unikke struktur sikrer ikke kun en ekstrem 

høj bære-evne, men også en høj udskilningsgrad fra 96% til 99% 

filtereffektivitet. Columbus filtre, der er forsynet med et syntetisk 

baglag, sikrer et udbytte på op til 99%!

Det betyder, at Columbus-filteret stor set fanger alle 
lakpartikler - og lakken ikke vil ende i afkastrøret, 
ventilatoren eller i miljøet.

Columbus Overspray / Andrea

Optimal luftstyring
Columbus-filteret garanterer perfekt luftstrøm i enhver lakkabine.

Den unikke konstruktion af lagene sikrer en optimal kontinuerlig 

luftstrøm under hele filterets levetid.

Det betyder, at dit sprøjtemiljø altid vil være i perfekt stand.

Glasfiber Foldet pap
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Grøn og sikker
På grund af lav modstand reduceres dit energiforbrug, hvilket bidrager 

til lavere CO²-emission. Filtrene fremstilles af genbrugspapir af 

højeste kvalitet.

På den måde kan Columbus garantere en lang levetid og minimal 

miljøpåvirkning. Hertil kommer, at affaldet ved forbrænding kun 

efterlader 2% af den oprindelige volumen. Desuden overholder 

Columbus-filteret de lovbestemte brandforanstaltninger og 

sikkerhedsforskrifter (F1-certificeret). Derudover er de den eneste af 

deres art, som kan opfylde de lovbestemte krav som fastsat i AI-19!

Det betyder et sikkert og miljøvenligt arbejdsklima!

Energi	omkostninger

Columbus                Andre

€

Glasfiber / Paintstop



Hvad vi gør for dig! 
Columbus filtre kan bruges i enhver 
situation. Det er det, vi fortæller, men i 
praksis beviser!

BEVIST KONCEPT

AutomotiveLastbiler	&	
busser

Træindustrien

Luftfart

Metal	&	
konstruktion



8

1

2

3

Let´s go!: Vi vil gerne besøge dig for at ombygge kabinen.
Vi vil komme hos dig for at sætte vores filterrådgivning i praksis. Columbus filtre er egnede til næsten enhver 

applikation. Nogle gange er der brug for en lille ombygning, som vi kan foretage, når du ønsker det!

Kontinuerlig professionel rådgivning.
Vores råd og vejledning stopper ikke ved levering af filtre. Vi giver også råd om den bedste måde at optimere din 

kabine på. For eksempel kan kabinen opdeles i flere sektioner, og du kan nøjes med kun at udskifte de mest 

udsatte filtersektioner. Det er helt sikkert effektivt, optimerer din produktion - og giver flere kroner på bundlinjen!

Undersøgelse på stedet: Hvilket filter vil egne sig bedst?
Hver påføringsproces er unik. Den rigtige filterrådgivning afhænger af forskellige vigtige faktorer. Vores 

konsulent udfører en undersøgelse på stedet, og vil give dig individuel rådgivning! Ligeledes foretager vi gerne 

lufthastighedsmålinger – både før og efter.  
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LINDLARSEN A/S
Virkelyst 28, Gjellerup  
7400 Herning
 

Tel. +45 9626 9626
www.lindlarsen.com
info@lindlarsen.com


