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SodaBlast Systems™ és a Dustless Blasting™
Authorized Distributor

Dustless Blasting Árlista
DB225

DB500

DB800

€10.995

€13,995

€16,995

Leírás
Ipari

Ipari

Ipari

Hordozható, befér az ajtón,
lépcsőházakban Kisvállalkozások
ideális tisztító eszköze, ha 1-4 óra
tisztítást tervezünk / hét

Nagyobb feladatokhoz tervezve, a
legnépszerűbb Dustless Blasting
eszköz az ipari felhasználóknál.

Sokoldalú gép, amely nagyszerű a
kisebb feladatoktól a nagyobb ipari
projektekhez.

Tudj meg többet >

Tudj meg többet >

Tudj meg többet >

Specifikáció
Víz kapacitás
40 liter

Víz kapacitás
80 liter

Víz kapacitás
120 liter

Koptató anyag kapacitás
50 kg

Koptató anyag kapacitás
100 kg

Koptató anyag kapacitás
150 kg

Hozzávetőleges futásidő
30 perc

Hozzávetőleges futásidő
60 perc

Hozzávetőleges futásidő
90 perc

Kompresszor igény
185+ CFM ~5200+ liter/perc
kiválóan működik 4.000 liter/
perc levegővel is, 10 bar
nyomás mellett

Kompresszor igény
185+ CFM ~5200+ liter/perc
kiválóan működik 4.000 liter/
perc levegővel is, 10 bar
nyomás mellett

Kompresszor igény
185+ CFM
~5200+ liter/perc
10 bar

2019. Az árak érvényesek Április 1, 2019.
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SodaBlast Systems™ és a Dustless Blasting™
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Dustless Blasting Árlista
DB225 FLEX
€15.995

DB500 FLEX

CSAVARKOMPRESSZOR

€17,995

€12,000

Leírás
Ipari

Ipari

Ipari

Alkalmas szódabikarbóna szórásra és Alkalmas szódabikarbóna szórásra és Sokoldalú gép, amely nagyszerű a
pormentes szemcseszórásra, kiváló
pormentes szemcseszórásra, kiváló Dustless Blaster levegőellátására. •
eszköze a kármentesítésnek ( korm A vezérlőrendszer a fogyasztott
eszköze a kármentesítésnek ( korm
eltávolítás ) és a restaurálásnak
levegő mennyiségének megfelelően
eltávolítás ) és a restaurálásnak.
változtatja a motor fordulatszámát,
Hordozható, befér az ajtókon, kerekein Nagyobb feladatokhoz tervezve, a
gördíthető. Kisvállalkozások ideális
legnépszerűbb Dustless Blasting
optimalizált teljesítmény és alacsony
eszköz az ipari felhasználóknál.
üzemanyag-fogyasztás.
tisztító eszköze.
VONTATHATÓ kivitelben is
Tudj meg többet >
Tudj meg többet >
Tudj meg többet >

Specifikáció
A kompresszoroknak különböző
változatai lehetnek alvázak:
rögzített fékezetlen, állítható
Koptató anyag kapacitás 50 kg
Koptató anyag kapacitás 100kg fékezetlen, rögzített fékezett,
Hozzávetőleges futásidő 30 perc
Hozzávetőleges futásidő 60 perc állítható fékezett, csúszótalpas.
Kompresszor igény
Kompresszor igény
Extrém körülményekre tervezve
185+ CFM ~5200+ liter/perc
185+ CFM ~5200+ liter/perc
fagyok a Szibériai tundrában, az
Az eszköz nagy kapacitású hűtőrendszere: Az eszköz nagy kapacitású hűtőrendszere: újonnan kifejlesztett technológiák
MT-3 autómata légszárító CF-125 ciklonos MT-3 autómata légszárító CF-125
miatt még rendkívül alacsony
kondenzátum leválasztó 10 bar nyomású ciklonos kondenzátum leválasztó 10 bar hőmérsékleten (- 42 ° C) is indítható
levegő után-hűtő, nagy sebességű SPAL
nyomású levegő után-hűtő, nagy
névleges kapacitás: 4.000 liter/perc
ventilátor 12V-os
sebességű SPAL ventilátor 12V-os
üzemi túlnyomás: 10 bar
kiválóan működik 4.000 liter/perc
kiválóan működik 4.000 liter/perc
névleges teljesítmény: 35,7 kw
levegővel is, 10 bar nyomás mellett
levegővel is, 10 bar nyomás mellett
Víz kapacitás
35,7

2019. Az árak érvényesek Április 1, 2019.

Víz kapacitás
80 liter
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Dustless Blasting Árlista
DB1500

DB1500 Offshore

€ 24.995.-

€

*

DB3000
€ **

Leírás
Ipari
A DB1500 egy nagyon produktív

Ipari

Ipari

Ez a kifejezetten offshore csomag
a BP, a Shell és a BHP Billiton
műszaki engedélyeit megkapta.
Fel van szerelve villás emelőkkel
és emelőszemekkel a könnyű
szállításhoz.
Tudj meg többet >

Legnagyobb kapacitásunk és a
legtermékenyebb gépünk. Ezt
tipikusan álló alkalmazásokhoz
használják, mint például
nagykapacitású tisztító üzemek.
Tudj meg többet >

Víz kapacitás
283 liter

Víz kapacitás
283 liter

Víz kapacitás
567 liter

Koptató anyag kapacitás
340 kg

Koptató anyag kapacitás
340 kg

Koptató anyag kapacitás
680 kg

Hozzávetőleges futásidő
2-3 óra

Hozzávetőleges futásidő
2-3 óra

Hozzávetőleges futásidő
4-6 óra

Kompresszor igény
375+ CFM
~10600+ liter/perc

Kompresszor igény
375+ CFM
~10600+ liter/perc

Kompresszor igény
375+ CFM
~10600+ liter/perc

gép, amelyet hajógyáraknak és
nagy ipari munkáknak terveztek. A
nagyobb 2" szórócsővezetékkel
szerelt, a nagyobb légáramhoz.

Tudj meg többet >

Specifikáció

* € amint a képen látható, légszárítóval / hűtővel
* * € egyedi árat ajánlunk kérésre
2019. Az árak érvényesek Április 1, 2019.
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