Въведение и съдържание
Gritco Equipment BV e международна
компания, произвеждаща пълната гама от
техника за абразивно почистване и всички
резервни части и аксесоари към нея.
Те са производители на:

− BlastMate - бластпот (песакоструйка),
− MicroStrip - прецизна система

за

почистване с фин абразив,

− FlexoMate - почистване на печатарски
барабани,

− RotoMate - дюзов манипулатор,
− SkidMate - всички елементи, събрани в
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Апарати за бластиране тип ВМ-RC

Въпреки че серията ВМ-RC включва нашите стандартни апарати
за бластиране (песъкоструйки), те се различават значително от
апаратите на нашите конкуренти. Предлаганите вместимости от
18, 40, 60, 100, 140 и 200 л и дългият списък с опции обезпечава
перфектното задоволяване на Вашите нужди от бластиране.
Поради използваните широки тръбопроводи и главния въздушен
клапан с голям отвор, падът в налягането в системата се
намалява до абсолютния минимум, което води до отлични
резултати.
Отделен декомпресионен клапан със заглушител обезпечава
безопасна работна среда за оператора и безпроблемна
експлоатация на апарата.
Манометърът на системата безпогрешно отчита налягането на
въздуха, постъпващ от компресора.
Предпазният клапан се грижи налягането в системата да не
превиши нивата, указани в задължителните изисквания на
Европейската Комисия.
С помощта на дроселния клапан малките задръствания в
дозиращия вентил лесно могат да бъдат “продухани”.
Мембранният дозиращ вентил е изключително прецизен,
износоустойчив и подходящ за всякакви абразиви.
Системата за дистанционно управление, заедно с двуканалният
инстинктивен превключвател (ръчка), обезпечават изключително
бързата реакция на апарата за бластиране.
Вертикалната конструкция на резервоара прави зареждането
бързо и лесно.
Поддръжката е въпрос на минути поради уникалната
иновационна конструкция на тръбопроводите.

BM-RC серия

Предимства:
− Прецизен и издръжлив абразивен
вентил.
−

Тихо декомпресиране на съда заради
заглушителя на декомпресивния вентил.

Blastpot BM-18-RC, 18 литра

20020018

Blastpot BM-40-RC, 40 литра

20020033

Blastpot BM-60-RC, 60 литра

20020040

Blastpot BM-100-RC, 100 литра

20020080

Blastpot BM-140-RC, 140 литра

20020130

Blastpot BM-200-RC, 200 литра

20020200

Допълнителни опции (повече информация на страници 8-11)
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Апарати за бластиране тип BM-EXC

“ЕХС” в наименованието на серията апарати за бластиране
(песъкоструйки) ВМ-ЕХС идва от “превъзходни
характеристики” (excellent performance). Това се дължи на
висококачественото дозиращо устройство, което обезпечава
допълнително повишаване на характеристиките и води до
повишаване на ефективността.
Поради използваните широки тръбопроводи и главния въздушен
клапан с голям отвор, падът в налягането в системата се
намалява до абсолютния минимум, което води до отлични
резултати.
Отделен декомпресионен клапан със заглушител обезпечава
безопасна работна среда за оператора и безпроблемна
експлоатация на апарата.
Манометърът на системата безпогрешно отчита налягането на
въздуха, постъпващ от компресора.
Предпазният клапан се грижи налягането в системата да не
превиши нивата, указани в задължителните изисквания на
Европейската Комисия.
С помощта на дроселния клапан малките задръствания в
дозиращия вентил лесно могат да бъдат “продухани”.
Прецизният дозиращ вентил намалява консумацията на абразив.
Пружинният дозиращ вентил не допуска “изстрелването” на
голямо количество абразив при запуска на апарата.
Контролният клапан PL36 позволява почистването на
бластираните обекти само с въздух.
Смесителната тръба може лесно да бъде демонтирана без
помощта на инструменти.
Системата за дистанционно управление, заедно с двуканалният
инстинктивен превключвател (ръчка), обезпечават изключително
бързата реакция на апарата за бластиране.
Вертикалната конструкция на резервоара прави зареждането
бързо и лесно.
Поддръжката е въпрос на минути поради уникалната
иновационна конструкция на тръбопроводите.

BM-EXC серия

Предимства:
− Възможност за почистване на обектите
само с компресиран въздух с помощта на
контролен клапан тип PL36.
−

Незабавно спиране на бластирането при
нужда.

−

Лесна поддръжка без инструменти.

−

Не изхвърля абразив при старт на
машината.

Blastpot BM-18-EXC, 18 литра

20060018

Blastpot BM-40-EXC, 40 литра

20060033

Blastpot BM-60-EXC, 60 литра

20060040

Blastpot BM-100-EXC, 100 литра

20060080

Blastpot BM-140-EXC, 140 литра

20060130

Blastpot BM-200-EXC, 200 литра

20060200

Допълнителни опции (повече информация на страници 8-11)
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Апарати за бластиране тип ВМ-ЕСО

От въвеждането на дистанционно управляемите апарати за
бластиране, оборудвани с “клапан за бърза декомпресия”, винаги
е имало проблеми с износването и поддръжката на този вид
клапани.
Тъй като задействането на този клапан е интегрирано в
системата за дистанционно управление, той се отваря и затваря
всеки път щом операторът натисне или пусне инстиктивния
превключвател. Когато апаратът е зареден с абразив, всяко
декомпресиране на съда води до придвижване на абразива и
износване на клапана и заглушителя.
Ние просто променихме този ред на активиране и разработихме
нашата гама BlastMate ECO. Тези машини са оборудвани с
дозиращ вентил за абразива тип “Thompson”, който може да се
затваря при налягане в съда с абразива. Освен това апаратът
има два въздушни клапана и един изпускателен клапан със
заглушител и дренаж, както и предпазен и селекторен клапан тип
PL36.
Като опция могат да бъдат монтирани въздушен филтър,
регулатор на налягането и т.н.

Предимства:
− Само декомпресия за презареждане,
запазва компресирания въздух и така
пести енергия.
−

Почти никакво износване на
декомпресивния вентил и заглушителя и
по-малко поддръжка и неизправности.

Дистанционното управление представлява нормален
пневматичен инстинктивен превключвател (ръчка), съвместен с
тъй нареченият 3-ти сигнал. С този сигнал съдът (след
напълването му с абразив) се поставя под налягане чрез
отварянето на първия въздушен клапан и затварянето на
декомпресионния клапан.
С помощта на инстинктивния предпазител се започва
действителното бластиране, при което се отварят вторият
въздушен клапан и клапанът “Thompson”, след като съдът е вече
под налягане. Освобождаването на инстинктивния предпазител
предизвиква затварянето на втория въздушен клапан и клапана
“Thompson”. При това съдът остава под налягане.
Едва задействането на третия сигнал декомпресира машината
чрез отварянето на декомпресионния клапан и затварянето на
първия въздушен клапан.
Серията ЕСО е много ефектина в случаите на бластиране, при
които съдът се поставя под силоз.

НО

ВО

!

−

Когато започва бластването, азбразивът,
постъпил в миксиращата тръба, е
директно транспортиран до дюзата, когато
съдът вече е под налягане. Още веднъж
се спестява енергия и дава по-голяма
производителност на абразива.

ECO сериите могат да бъдат
направени също с два абразивни
отвора. Моля свържете се с нас
за повече информация.

−

Възможност за почистване на обектите
само с компресиран въздух с помощта на
контролен клапан тип PL36.

BM-ECO серия
Blastpot BM-60-ECO, 60 литра

20080040

−

Незабавно спиране на бластирането при
нужда.

Blastpot BM-100-ECO, 100 литра

20080080

−

Blastpot BM-140-ECO, 140 литра

20080130

Използването на възвратен клапан за
спиране на абразива обезопасява
работата при неправилна употреба
(спиране на потока компресиран въздух
от компресора).

Blastpot BM-200-ECO, 200 литра

20080200

−

Подходяща за всички видове абрази
заради клапана Thompson.

Допълнителни опции (повече информация на страници 8-11)
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MicroStrip машини
- Машините MicroStrip са специално разработени за работа с
най-фините абразиви при възможно най-ниски налягания. Те са
идеални за промишлено почистване и възстановителни работи.
- Дозирането на абразива става посредством разликата в
налягането на резервоара и налягането на бластиране при
фиксиран дозиращ отвор. Това гарантира на машините MicroStrip
абсолютно минимална консумация, дори и на най-финия
абразив.
- Финият абразив се намира в постоянно в движение
благодарение на пневматичния съчмен вибратор, като по този
начин се гарантира непрекъснатостта на потока.
- Наляганията в системата и в резервоара, както и налягането на
бластиране и диференциалното налягане се отчитат точно с
помощта на глицеринови манометри.
- Освен задължителният, одобрен от Европейската Комисия,
предпазен клапан е монтиран и регулиращ предпазен клапан.
Това предотвратява използването на прекомерно високо
налягане при обработката на деликатни повърхности.
- Декомпресионният клапан със заглушител обезпечава
безопасна работна среда за оператора.
- С помощта на дроселния клапан малките задръствания в
дозиращия вентил лесно могат да бъдат “продухани”.
- Прецизният шибърен кран за настройка на разликата в нивата
на налягането позволява точното дозиране на абразива.
- Самият съд се намира постоянно под налягане, което води до
бърза реакция на машината и предотвратява изстрелването на
голямо количество абразив при запуска на апарата.
- Големият избор от дозиращи ръкави с различни отвори прави
машината подходяща за всяка задача с всеки абразив.
- Вертикалната конструкция на резервоара прави зареждането
бързо и лесно.
- Поддръжката е въпрос на минути поради уникалната
иновационна конструкция на
тръбопроводите.
!
ВО
НО
MicroStrip машините могат да
бъдат направени също с два
абразивни отвора. Моля
свържете се с нас за повече
информация.

MicroStrip машини

Предимства:
− Намалява консумацията на абразив до
абсолютен минимум.
−

Гарантиран поток, дори и на най-финия
абразив.

MicroStrip машина MM18, 18 литра

23200010

MicroStrip машина MM40, 40 литра

23200015

MicroStrip машина MM60, 60 литра

23200001

MicroStrip машина MM100, 100 литра

23200006

Стандартно оборудване

−

Най-ниско възможно налягане (от 0,1
бара).

−

Не изхвърля абразив при старт на
машината.

Допълнителни опции (повече информация на страници 8-11)

−

Незабавна реакция на машината при
настискане на ръчката.

Sm

−

Най-добрата машина за деликатно
почистване и реставрация.
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BM/MM-Continuous

За постигане на непрекъснато бластиране обикновено се
използва тъй нареченият двукамерен апарат. Този тип апарати
за бластиране често имат едни и същи недостатъци, като: висока
конструкция, затруднен достъп до пълнещите клапани и
нестабилност на налягането по време на презареждането с
абразив от горния в долния съд под налягане.
За да постигне непрекъснато бластиране с повече или по-малко
стандартно оборудване, Gritco Equipment разработи
“непрекъснатата серия (continuous)” в основата на която стои
монтирането на два “стандартни” апарата един до друг.
Конфигурацията от съдове може да бъде 2 х 60, 2 х 100, 2 х 140
и дори 2 х 200 л. Изборът на апарат за бластиране зависи от
различни фактори, като време за презареждане, автоматично
или ръчно презареждане, конструктивна височина и т.н.
При BlastMate или MicroStrip Continuous дозирането на
абразива се регулира с помощта на клапани “Thompson”. Те
могат да се затварят срещу налягането на съда.
И двата типа машини работят с помощта на електропневматичен
превключвател, свързан с програмируемо реле (мини PLC –
програмируем логически контролер).

Принцип на работа
След като се напълнят с абразив, и двата
съда се поставят по налягане. Въздушните
клапани на двата апарата се отварят, а
изпускателните клапани се затварят.
Клапаните “Thompson” са вече затворени.
Стартирането на процеса на бластиране
посредством обикновен пневматичен
инстиктивен превключвател или сигнал от
автоматиката отваря основния въздушен
клапан на системата и клапана “Thompson”
на съд І.
След определено време, необходимо за
почти пълното изпразване на съд І, клапанът
“Thompson” на съд І се затваря, а клапанът
“Thompson” на съд ІІ се отваря. Основният
въздушен клапан остава отворен и
бластирането продължава от апарат ІІ.

BlastMate Continuous
BM-60-CNTNS, 60 литров модел

20090060

BM-100-CNTNS, 100 литров модел

20090100

BM-140-CNTNS, 140 литров модел

20090140

BM-200-CNTNS, 200 литров модел

20090200

MicroStrip Continuous
MM60-CNTNS, 60 литров модел

23205060

MM100-CNTNS, 100 литров модел

23205100

MM140-CNTNS, 140 литров модел

23205140

MM200-CNTNS, 200 литров модел

23205200

Моля свържете се с нас за детайлна информация, възможни
решения и опции за BM/MM-Continuous сериите.

Въздушният клапан на съд І се затваря, а
изпускателният клапан на съд І се отваря.
След декомпресирането на съд І, клапанът
за пълнене се отваря и съд І, поставен под
силоз, се презарежда.
След като презареждането приключи,
въздушният клапан на съд І се отваря, а
изпускателният клапан на съд І се затваря.
Времето за презареждане се настройва с
помощта на програмируемото реле.
Съд І е вече в режим на изчакване.
След изтичането на времето, необходимо за
изпразването на съд ІІ, гореописаният цикъл
се повтаря за него, и т.н. и т.н.
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Опции за Blastpot/MicroStrip

Сито
Здравото стоманено сито е специално разработено за апарата.
С апертурата си от 4 мм, то не позволява на по-едрите частици
да попаднат в съда на апарата.

S

Сито за 18 литрови модели

20030018

Сито за 40 литрови модели

20030033

Сито за 60 литрови модели

20030040

Сито за 100 литрови модели

20030080

Сито за 140 и 200 литрови модели

20030130

Микро сито

Sm

Това сито от неръждаема стомана е специално създадено за
машините MicroStrip. С апертурата си от 2 мм то предпазва от
запушване малките отвори на ситото на дозатора. Би могло да
се комбинира със ситото опция “S”.
Микро сито за 18 литрови модели

20035018

Микро сито за 40 литрови модели

20035040

Микро сито за 60 литрови модели

20035060

Капак
Здрав стоманен капак, непозволяващ попадането на чужди тела
в съда.

C

Капак за 18 литрови модели

20040018

Капак за 40 литрови модели

20040033

Капак за 60 литрови модели

20040040

Капак за 100 литрови модели

20040080

Капак за 140 и 200 литрови модели

20040130

Регулатор за налягане

R

С прецизния регулатор за налягането и глицериновите
манометри лесно може да бъде настроено всяко желано от вас
налягане.
Регулатор за налягане за 18 и 40 л. модели

19030002

Регулатор за налягане за всички др. модели

19030004

Филтър за сгъстен въздух

F

Филтърът за сгъстен въздух отнема и последните остатъци от
замърсявания и влага, обезпечавайки безаварийната работа на
машината. Филтърът има вграден автоматичен дренаж.
Филтър за сгъстен въздух за 18 и 40 л.

23000034

Филтър за сгъстен въздух за всички др.

23000112
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Въздушен филтър за шлем
Филтърът с активен въглен отстранява миризмата на масло в
шлема или качулката на оператора. Опцията може да се
комбинира с филтъра за сгъстен въздух, опция “F”.

H

Въздушен филтър за шлем за всички модели

02043300

Пневматичен съчмен вибратор
За обезпечаване на постоянен и равномерен поток при ползване
на фини, ъгловати и/или хигроскопични абразиви. Вибраторът
поддържа частиците в непрекъснато движение за осигуряване на
перфектен поток и дозиране.

T

Пневматичен съчмен вибратор за 18 и 40 л.
модели

20000006

Пневматичен съчмен вибратор за всички др.
модели

23200700

Клапан “Thompson” ІІ

НО

В

О!

TVII

В сериите ВМ-ЕСО, MicroStrip и Continuous може да бъде
монтиран новият клапан “Thompson” ІІ вместо стандартно
предвидения “Thompson”.
Основно преработеният модел има няколко големи подобрения:
- Всмукателните отвори и тройните уплътнители на буталото не
допускат попадането на абразиви и прах в цилиндъра на
буталото.
- Средна секция е отделена от цилиндъра, което улеснява
отстраняването на ръкава, уплътнителите и корпуса по време на
работа.
- Голям, удобен за почистване порт, разположен точно под
входящото отверстие.
- По-големият корпус позволява по-доброто подаване на
абразива във въдушния поток и прави възможно използването
на дозаторни ръкави с по-голям отвор.
Клапа Thompson II в замяна на оригиналната
версия

2152-108-S

3-ти сигнал на машината

3m

Тази функция позволява изключването на дозаторния вентил на
машината. Така попадналите в него предмети могат да бъдат
почистени само с въздух (и вода).
3-ти сигнал на машината за всички модели

16202040

3-ти сигнал на комплекта маркучи

3s

С помощта на тази функция, монтирана на комплекта маркучи,
дозаторният вентил за абразива може да бъде изключен от
оператора. Така попадналите в него предмети могат да бъдат
почистени само с въздух (и вода).
Тази опция трябва да се поръча заедно с комплекта маркучи.
3-ти сигнал на комплекта маркучи за всички
модели
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Опции за Blastpot/MicroStrip

Дигитален часовник
Дигиталният часовник се захранва от малка батерийка с дълъг
живот. С негова помощ може да се засече общото време, през
което е работено с машината или да се определи разхода на
абразив за единица време. Старт сигналът на часовника може да
бъде прикачен или към основния въздушен клапан или към
дозаторния вентил за абразива в зависимост от целта.
Функцията за нулиране може да бъде блокирана, например при
отдаването на машината под наем.

U

Дигитален часовник за всички модели

23906065

Водно съединение 1
Тази опция се монтира на машината заедно с водния филтър и
съединенията за бързо свързване при бластиране с приставка
“WB” или “WIN”

W1

Водно съединение 1 за всички модели

23000301

Водно съединение 2
Тази опция се монтира на машината при бластиране с приставка
“WB” или “WIN”. Водният клапан отваря/затваря подаването на
вода при натискане/освобождаване на инстиктивния
превключвател.

W2

Водно съединение 2 за всички модели

23000300

Pa

Pc

Pb
Мембранна помпа тип “С”

Бутална помпа от неръждаема стомана тип “А”
и тип “В”

Тази опция може да се монтира на машината, когато тя
ще се използва за водно бластиране с приставки “WB”,
“WIN” и “KWB”.
Максимално налягане на въздуха:
7 бара
Максимална консумация на въздух:
0.25 м3/мин
Съотношение на помпата:
1:1
Максимален дебит:
17 л/мин
Макс. височина на водния стълб, суха:
2,5 м
Макс. височина на водния стълб, пълна :
4,4 м
Макс. налягане на водата на входа:
7 бара
Мин. температура на водата:
4,5 0С

Мембранна помпа тип “С”
…поставена в ПВЦ кутия

Тази опция може да се монтира на машината, когято тя
ще се използва за водно бластиране с приставка “KWB”.
Максимално налягане на въздуха:
7 бара
Максимална консумация на въздух:
0.5 м3/мин
Съотношение на помпата за тип “А”:
1:3
за тип “В”:
1:9
Максимален дебит за тип “А”:
2,6 л/мин
за тип “В”:
2,35 л/мин
Макс. височина на водния стълб:
0м
Мин. температура на водата:
3 0С

Бутална помпа тип A (1:3)

23000400

23000405

Бутална помпа тип B (1:9)

23000401

23000490

…поставена в ПВЦ кутия

23000490
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Дистанционен пневматичен таймер PL 167

167

Този регулируем дистанционен таймер позволява изпразването
на маркуча при всяко пускане и спиране при работа с маркуч с
голямо дължина и/или на голяма височина.Контролният блок
разполага с два пневматични таймера, които могат да се
настройват до максимум 30 секунди.
Таймерът активира основния въздушен клапан и вентила за
абразива по следния начин:
Начало на работа: При натискане на инстинктивния превключвател,
основният въздушен клапан се отваря незабавно, докато
дозаторният вентил се включва след настроеното закъснение.
Край на работа: При освобождаване на инстинктивния
превключвател, дозаторният вентил се затваря незабавно, докато
основният въздушен клапан остава отворен през настроеното време.

Дистанционен пневматичен таймер PL 167

21100167

Електропневматично контролно табло PL 117

117

Това дистанционно електропневматично контролно табло
позволява работата с електрически инстинктивен
превключвател. Преимуществото му е, че моментално включва
или спира апарата за бластиране при натискане/освобождаване
на инстинктивния превключвател.
Таблото изисква еднофазен ток 220-240 V, 50 Hz. Таблото
трансформира тока до 24 V прав ток за безопасна работа във
всяка ситуация.
Електропневматично контролно табло
PL 117

21011170

Електронно пневматична контролна система PL127

127

Тази електронно пневматична система позволява използването
на инстинктивен превключвател, който се закача на колана на
оператора. Може да се превключва за работа само с въздух или
въздух и абразив. Има възможност за слагане и на бласт
светлина.

Електронно пневматична контролна система
PL127

21011270

Електропневматична контролна система PL 137

137

Тази дистанционна електропневматична контролна система
използва контролния блок на оператора (закачен на колана му)
за запускане и спиране на апарата за бластиране. Операторът
може също да избира между работа с абразив или само с
въздух. На този контролен блок може да бъде монтирана и
бласт-лампа. Безопасността на оператора се гарантира от
специален авариен изключвател, свързващ оператора с маркуча
за бластиране. Ако маркучът бъде изпуснат, натягането на
аварийният изключвател незабавно спира апарата за
бластиране. Голямото преимущество на PL137 е, че операторът
не трябва да държи инстинктивния превключвател непрекъснато
натиснат, което намалява умората и осигурява по-голяма
маневреност. Системата изисква еднофазен ток 220-240 V, 50
Hz. Таблото трансформира тока до 24 V прав ток за безопасна
работа във всяка ситуация.
Електропневматична контролна система
PL 137
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Комплекти маркучи

“Сух” комплект маркучи
Комплектът маркучи включва маркуч за бластиране, двоен
маркуч, съединения, фиксатор на дюзата и инстинктивен
превкючвател (ръчка) тип SCH-I.
Дюзата не е включена.
Комплектът маркучи с маркуч за бластиране ½ “ се доставя с
фиксатор на дюзата с резба ¾” BSP.
Комплектът маркучи с маркуч за бластиране ¾ “ се доставя с
фиксатор на дюзата с 50 мм едра резба. Като опция може да
бъде избран фиксатор на дюзата с резба ¾” BSP.
Всичи останали комплекти маркучи се доставят с 50 мм едра
резба на фиксатора на дюзата.

10 метра
“Сух” комплект маркучи, ½”

16110012

“Сух” комплект маркучи, ¾”

16110034

“Сух” комплект маркучи, ¾” с ¾” BSP резба

16110034A

“Сух” комплект маркучи, 1”

16110100

“Сух” комплект маркучи, 1¼”

16110114

20 метра
“Сух” комплект маркучи, ¾”
“Сух” комплект маркучи, ¾” с ¾” BSP резба

16120034
16120034A

“Сух” комплект маркучи, 1”

16120100

“Сух” комплект маркучи, 1¼”

16120114

“Сух” комплект маркучи, 1½”

16120112

“Мокър” комплект маркучи тип WB
Този комплект маркучи може да се използва в комбинация с
опциите за апаратите за бластиране “W1”, “W2” и “Рс”.
Комплектът маркучи включва маркуч за бластиране, двоен
маркуч, воден маркуч, съединения, фиксатор на дюзата,
инстинктивен превкючвател (ръчка) тип SCH-I и приставка за
мокро бластиране тип “WB”.
Дюзата не е включена. Тази проста водна система може да се
използва с повечето видове дюзи и се нуждае от обикновено
налягане от водопроводната мрежа, за да работи. Водата и
въздушно-абразивната смес се смесват извън приставката.
Приставката се доставя в комплект със спирателен и регулиращ
вентил.
10 метра
“Мокър” комплект маркучи тип WB, ¾”

16211134

“Мокър” комплект маркучи тип WB, 1”

16211100

“Мокър” комплект маркучи тип WB, 1¼”

16211114

20 метра
“Мокър” комплект маркучи тип WB, ¾”

16210134

“Мокър” комплект маркучи тип WB, 1”

16210100

“Мокър” комплект маркучи тип WB, 1¼”

16210114

Приставка за мокро бластиране
Приставка за мокро бластиране ‘WB’ с
регулаторни клапи
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Комплекти маркучи

“Мокър” комплект маркучи тип WIN
Този комплект маркучи може да се използва в комбинация с
опциите за апаратите за бластиране “W1”, “W2” и “Рс”.
Комплектът маркучи включва маркуч за бластиране, двоен
маркуч, воден маркуч, съединения, фиксатор на дюзата,
инстинктивен превкючвател (ръчка) тип SCH-I и приставка за
мокро бластиране тип “WIN”.
Дюзата не е включена.
Приставката от неръждаема стомана “WIN” може да се използва
само с мек абразив тип Armex. Водата и въздушно-абразивната
смес се смесват вътре в “WIN” приставката. Поради уникалния и
индукционен дизайн може да се използва вода от
водопроводната мрежа. Приставката “WIN” може да се използва
само с дюзи от серията UB. Приставката се доставя в комплект
със спирателен и регулиращ вентил.
10 метра
“Мокър” комплект маркучи тип WIN, ¾”

16200134

“Мокър” комплект маркучи тип WIN, 1”

16203100

“Мокър” комплект маркучи тип WIN, 1¼”

16203114

20 метра
“Мокър” комплект маркучи тип WIN, ¾”

16200034

“Мокър” комплект маркучи тип WIN, 1”

16200100

“Мокър” комплект маркучи тип WIN, 1¼”

16200114

Приставка за мокро бластиране
Приставка за мокро бластиране ‘KWB’ с
регулаторни клапи

15070010

“Мокър” комплект маркучи тип KWB/M (за средно
налягане)
Този комплект маркучи може да се използва в комбинация с
опцията за апаратите за бластиране “Рс”. Комплектът маркучи
включва маркуч за бластиране, двоен маркуч, воден маркуч,
съединения, фиксатор на дюзата, инстинктивен превкючвател
(ръчка) тип SCH-I и приставка за мокро бластиране тип “КWB”.
Дюзата не е включена.
Приставката “КWB” може да работи със всички дюзи с 50 мм
едра резба. За смесването на водата и въздушно-абразивната
смес в приставката е необходима помпа. С помощта на
помпения блок дебитът на водата може да бъде регулиран с
голяма точност. Големите височини или използването на дълъг
маркуч също не е проблем. Доставя се в комплект със
спирателен и регулиращ вентил.
10 метра
“Мокър” комплект маркучи тип KWB/M, ¾”

16201034

“Мокър” комплект маркучи тип KWB/M, 1”

16201100

“Мокър” комплект маркучи тип KWB/M, 1¼”

16201114

20 метра
“Мокър” комплект маркучи тип KWB/M, ¾”

16200102

“Мокър” комплект маркучи тип KWB/M, 1”

16200103

“Мокър” комплект маркучи тип KWB/M, 1¼”

16200104

Приставка за мокро бластиране
Приставка за мокро бластиране ‘KWB’ с
регулаторни клапи
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15070020

Комплекти маркучи
“Мокър” комплект маркучи тип KWB/Н (за голямо
налягане)
Този комплект маркучи може да се използва в комбинация с
опциите за апаратите за бластиране “Рс” и “Pb”. Комплектът
маркучи включва маркуч за бластиране, двоен маркуч, воден
маркуч, съединения, фиксатор на дюзата, инстинктивен
превключвател (ръчка) тип SCH-I и приставка за мокро
бластиране тип “КWB”.
Дюзата не е включена.
Приставката “КWB” може да работи със всички дюзи с 50 мм
едра резба. За смесването на водата и въздушно-абразивната
смес в приставката е необходима помпа. С помощта на
помпеният блок дебитът на водата може да бъде настроен с
голяма точност. Големите височини или използването на дълъг
маркуч също не е проблем. Доставя се в комплект със
спирателен и регулиращ вентил.
10 метра
“Мокър” комплект маркучи тип KWB/Н , ¾”

16212034

“Мокър” комплект маркучи тип KWB/Н , 1”

16212100

“Мокър” комплект маркучи тип KWB/Н , 1¼”

16212114

20 метра
“Мокър” комплект маркучи тип KWB/Н , ¾”

16202034

“Мокър” комплект маркучи тип KWB/Н , 1”

16202100

“Мокър” комплект маркучи тип KWB/Н , 1¼”

16202114

Приставка за мокро бластиране
Приставка за мокро бластиране ‘KWB’ с
регулаторни клапи

15070020

Опции за комплектите маркучи
3-ти сигнал на комплекта маркучи
С помощта на тази функция, дозаторният вентил за абразива
може да бъде изключен от оператора. Така попадналите в него
предмети могат да бъдат почистени само с въздух (и вода).

3s

3-ти сигнал на комплекта маркучи

16202035

Инстинктивен привключвател (ръчка) SCH-IІ
Олекотена, пневматична ръчка, с две пневматични линии и с
най-бързата реакция от всички пневматични модели. Дясно или
ляво разположен бутон за безопасност, с ръкохватка с къс ход за
удобство на оператора.

II

Инстинктивен привключвател (ръчка) SCH-IІ

НО

ВО

G2

!

22100264S

Инстинктивен привключвател (ръчка) SCH-G2
Олекотена, пневматична ръчка, с две пневматични линии и с
най-бързата реакция от всички пневматични модели. Дясно или
ляво разположен бутон за безопасност, с ръкохватка с къс ход за
удобство на оператора.
Инстинктивен превключвател (ръчка) SCHG2 вместо стандартния
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22100265S

Удължители за маркучи

Удължител за “сухи” маркучи
Този удължител е подходящ за “сухия” комплект маркучи и се
доставя в комплект от маркуч за бластиране, двоен маркуч и
съединения.
10 метра
удължител за:

Удължител за “сухи” маркучи, ¾”

16151034

Удължител за “сухи” маркучи, 1”

16151100

Удължител за “сухи” маркучи, 1¼”

16151114

20 метра

удължител за:

Удължител за “сухи” маркучи, ¾”

16150034

Удължител за “сухи” маркучи, 1”

16150100

Удължител за “сухи” маркучи, 1¼”

16150114

Удължител за “сухи” маркучи, 1½”

16150112

Удължител за “мокри” маркучи тип L/M (за ниско и
средно налягане)
Този удължител е подходящ за комплекти маркучи тип “WB”,
“WIN” и “KWB/M” и се доставя в комплект от маркуч за
10 метра
Удължител за “мокри” маркучи тип L/M, ¾”

16250034

Удължител за “мокри” маркучи тип L/M, 1”

16250100

Удължител за “мокри” маркучи тип L/M, 1¼”

16250110

20 метра
Удължител за “мокри” маркучи тип L/M, ¾”

16250112

Удължител за “мокри” маркучи тип L/M, 1”

16250113

Удължител за “мокри” маркучи тип L/M, 1¼”

16250114

Удължител за “мокри” маркучи тип H (за високо
налягане)
Този удължител е подходящ за комплект маркучи тип “KWB/H” и
се доставя в комплект от маркуч за бластиране, двоен маркуч и
съединения.
удължител за:

10 метра
Удължител за “мокри” маркучи тип H, ¾”

16251034

Удължител за “мокри” маркучи тип H, 1”

16251100

Удължител за “мокри” маркучи тип H, 1¼”

16251114

20 метра

Когато комплектът маркучи е оборудван с
опцията “3-ти сигнал”, удължителят на
маркуча също би трябвало да бъде
оборудван с тази опция..

Удължител за “мокри” маркучи тип H, ¾”

16255034

Удължител за “мокри” маркучи тип H, 1”

16255100

Удължител за “мокри” маркучи тип H, 1¼”

16255114

3-ти сигнал на удължителя за маркучи

16202037
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Дюзи

Дюза UB от силициев нитрид
Олекотените UB дюзи имат много износоустойчиво покритие от
силициев нитрид. Полиуретановата външна обвивка е
удароустойчива и гарантира дългия живот на дюзата.
Каналът на дюзата под формата на тръбата на Вентури спомага
за ускоряването на абразива и способства за равномерното
бластиране.
Дюзите UB са с едра 50 мм реба.
UB-3, 4.8 мм Ø, l = 118 мм

15010003

UB-4, 6.4 мм Ø, l = 146 мм

15010004

UB-5, 8.0 мм Ø, l = 153 мм

15010005

UB-6, 9.5 мм Ø, l = 179 мм

15010006

UB-7, 11.0 мм Ø, l = 207 мм

15010007

UB-8, 12.5 мм Ø, l = 233 мм

15010008

Дюза LWK от волфрамов карбид
Дюзите LWK имат покритие от волфрамов карбид.
Полиуретановата външна обвивка е удароустойчива и гарантира
дългия живот на дюзата.
Каналът на дюзата под формата на тръбата на Вентури спомага
за ускоряването на абразива и способства за равномерното
бластиране.
Дюзите LWK са с едра 50 мм реба.
LWK-6,

6.5 мм Ø, l = 145 мм

15000104

LWK-8,

8.0 мм Ø, l = 170 мм

15000105

LWK-10, 9.5 мм Ø, l = 200 мм

15000106

LWK-11, 11.0 мм Ø, l = 230 мм

15000107

LWK-13, 12.5 мм Ø, l = 230 мм

15000108

Дюза DK от волфрамов карбид
Дюзите DK имат облицовка от волфрамов карбид с форма на
тръбата на вентури.
Полиуретановата външна обвивка е удароустойчива и гарантира
дългия живот на дюзата.
Дюзите DK са с едра 50 мм реба.
DK-4, 4.8 мм Ø, l = 90 мм

15001004

DK-6, 6.5 мм Ø, l = 90 мм

15001006

DK-8, 8.0 мм Ø, l = 90 мм

15001008

DK-10, 9.5 мм Ø, l = 90 мм

15001010

Дюза ЕK от волфрамов карбид
Дюзите ЕК имат покритие от волфрамов карбид с права форма и
външна обвивка от алуминий.
Дюзите ЕК са с резба ¾”.
EK-3, 3.2 мм Ø, l = 45 мм

15000002

EK-4, 4.0 мм Ø, l = 45 мм

15000003

EK-6, 6.0 мм Ø, l = 45 мм

15000004

EK-8, 8.0 мм Ø, l = 45 мм

15000005

16

Дюзи

Дюзи от боров карбид TETRABOR® с форма G
Дюзите с форма G са с нанесено изключително износоустойчиво
покритие от боров карбид и по тази причина са устойчиви на
всички абразиви, влючително и на алуминиев оксид.
Каналът на дюзата под формата на тръбата на Вентури спомага
за ускоряването на абразива и способства за равномерното
бластиране.
Алуминиевият корпус е с едра 50 мм резба.
G-6,

6.0 мм Ø, l = 140 мм

15247706

G-8,

8.0 мм Ø, l = 140 мм

15247708

G-8L, 8.0 мм Ø, l = 165 мм

15247708/L

G-10, 10.0 мм Ø, l = 165 мм

15247710

G-12, 12.0 мм Ø, l = 165 мм

15247712

Дюзи от боров карбид TETRABOR® с форма ВС
Дюзите с форма ВС имат покритие от боров карбид с права
форма и по тази причина са устойчиви на всички абразиви,
влючително и на алуминиев оксид.
Алуминиевият корпус е с ¾” резба.
BC-6,

6.0 мм Ø, l = 86 мм

15020206

BC-7,

7.0 мм Ø, l = 86 мм

15020207

BC-8,

8.0 мм Ø, l = 86 мм

15020208

BC-10, 10.0 мм Ø, l = 86 мм

15020210

Дюзи от боров карбид TETRABOR® с форма S
Дюзите с алуминиев корпус имат нанесено изключително
износоустойчиво покритие от боров карбид и по тази причина са
устойчиви на всички абразиви, влючително и на алуминиев
оксид.
Каналът на дюзата под формата на тръбата на Вентури спомага
за ускоряването на абразива и способства за равномерното
бластиране.
Дюзите могат да се монтират директно на маркуча за
бластиране.
За 1” маркуч
S-6,

6.0 мм Ø, l = 110 мм

15020006

S-8,

8.0 мм Ø, l = 110 мм

15020008

S-10, 10.0 мм Ø, l = 115 мм

15020010

За 1¼” маркуч
S-6,

6.0 мм Ø, l = 110 мм

15021006

S-8,

8.0 мм Ø, l = 110 мм

15021008

S-8L,

8.0 мм Ø, l = 165 мм

15021008/L

S-10, 10.0 мм Ø, l = 110 мм

15021010

S-10L, 10.0 мм Ø, l = 165 мм

15021010/L

S-12, 12.0 мм Ø, l = 110 мм

15021012

S-12L, 12.0 мм Ø, l = 165 мм

15021012/L
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Дюзи

Дюзи от боров карбид TETRABOR®
Всички дюзи TETRABOR® имат покритие от боров карбид и по
тази причина са устойчиви на всички абразиви, влючително и на
алуминиев оксид.
Те са с много различни размери и форми. Има модели с няколко
изходни отверстия, такива с въртене под ъгъл 200 и 400, дори с
въртене на 3600, накрайници тип рибя опашка, като и с различни
входящи отверстия и съединения.
Моля свържете се с нас за информация относно
възможностите.

НО

В

Аераторни дюзи от силициев карбид

О!

Тези уникални аераторни дюзи са с износоустойчиво покритие от
силициев карбид и стоманен корпус. Със стопорния си пръстен,
тези дюзи могат да бъдат застопорявани във всяко желано
положение, на който е да е фиксатор за дюзи с едра 50 мм
резба. Каналът на дюзата способства за бластирането на
широко петно, което е идеално за обработката на големи
повърхности и особено за почистване на фасади.
Размерът 25 х 2 мм има същата консумация на въздух като 8 мм
дюза. Размерът 25 х 3 мм има същата консумация на въздух
като 10 мм дюза.
Аераторни дюзи от силициев карбид 25 x 2 мм

15230003

Аераторни дюзи от силициев карбид 25 x 3 мм

15230005

Задържащ пръстен

15230007

Аераторни дюзи от неръждаема стомана
Изработените изцяло от неръждаема стомана дюзи са
подходящи само за “меки” абразиви от типа на Armex. Отворът
на дюзата способства за бластирането на широко петно, което е
идеално за почистване.
FAN-4 е с отвор 40 х 2 мм и е с ¾” резба. Консумацията на
въздух е като на дюза № 4 (6.4 мм).
FAN-6 е с отвор 64 х 2.25 мм и е с едра 50 мм резба.
Консумацията на въздух е като на дюза № 6 (9.5 мм).
Допълнително може да се добави дюза за водна пулверизация,
за “външно смесване”. Тя се достава с маркуч и регулиращи
клапани.
FAN-4, 40 x 2 мм , l = 100 мм

15230001

FAN-6, 64 x 2.25 мм , l = 225 мм

15230000

Водна дюза с регулаторни клапи

15230002

Консумация на компресиран въздух в m³/мин. При различни отвори на дюзите и налягане.
2 бара

3 бара

4 бара

5 бара

6 бара

7 бара

8 бара

9 бара

10 бара

Ø 4 мм

0.3

0.5

0.6

0.7

0.9

1.1

1.2

1.3

1.5

Ø 5 мм

0.5

0.7

0.9

1.2

1.4

1.6

1.9

2.1

2.3

Ø 6 мм

0.7

1.0

1.3

1.7

2.0

2.3

2.7

3.0

3.3

Ø 7 мм

0.9

1.4

1.7

2.1

2.7

3.0

3.4

4.0

4.5

Ø 8 мм

1.2

1.8

2.4

3.0

3.6

4.2

4.8

5.4

6.0

Ø 9 мм

1.5

2.3

3.0

3.7

4.3

5.0

5.8

6.6

7.3

Ø 10 мм

1.8

2.8

3.7

4.6

5.6

6.5

7.4

8.3

9.3

Ø 11 мм

2.2

3.3

4.4

5.3

6.3

7.3

8.4

9.5

10.6

Ø 12 мм

2.7

4.0

5.3

6.6

8.0

9.3

10.6

12.0

13.3

Ø 13 мм

3.2

4.7

6.3

7.9

9.3

11.1

12.6

14.1

15.7
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RotoMate
RotoMate е уникален струен манипулатор, който при
бластирането създава голямо кръгло петно. Задвижвана от
пневмомотор, дюзата извършва ротативни движения и създава в
зависимост от разстоянието на RotoMate до обекта петно с
диаметър до 500 мм (20”). За това способстват формата на
дюзата и отвора й.
RotoMate може да се използва с всеки апарат за бластиране и с
всяка дюза. Уникалният дизайн на RotoMate не налага
извършването на каквато и да е поддръжка. Той е
износоустойчив и лесен за употреба.
Чрез преместването на RotoMate по осите Х и Y
производителността на бластиране на един апарат може да се
повиши до минимум 45 м2/час (485 кв. фута). На практика е
възможно постигането на производителност от 70-80 м2/час (750860 кв. фута).
Всичко това се дължи на уникалните характеристики на RotoMate: голямо петно на бластиране, широко разпръскване на
абразива; контролирано движение, без умора за оператора.
Най-добър резултат се постига, когато движението по едната или
по двете оси е (полу)автоматично с променлива скорост. Това
автоматично придвижване може да се получи по много начини. С
помощта на вилков повдигач, количка, хаспел, кран, робот или
друго специално разработено устройство за придвижване.
RotoMate се доставя в комплект с:
- съединения към маркуча за бластиране
- апарат за налягане и масльонка
- въздушен маркуч със съединения за пневматичния мотор.
RotoMate може допълнително да бъде удължен с помощта на
дюзата и чрез удължаване на маркуча за бластиране.

RotoMate
RotoMate дюзов манипулатор

15ROTO00

For more information about (semi) automated traversing systems please contact us.
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Оборудване за вътрешно
бластиране на тръби
Mini Tublast
Най-малкият апарат за вътрешно бластиране на тръби
разполага със заменяем дефлекторен връх от волфрамов
карбид, който разпръсква абразива на 360 0.
Mini Tublast може да бластира тръби с вътрешен диаметър от 30
до 100 мм.
Той работи с маркуч за бластиране от ½”, който се поръчва с
дължина според нуждите.
Mini Tublast

24902000

Маркуч ½" (за метър)

16004000

Tublast
Апаратът за вътрешно бластиране на тръби Tublast разполага
със заменяем дефлекторен връх от волфрамов карбид който
разпръсква абразива на 3600. Вътрешните дюзи са с диаметър
13 или 16 мм.
Стандартно се изпълнява с центрираща рамка. Като опция се
предлага центриращ колесар, който може да се поръча при
бластиране на тръби с по-голям диаметър. Колесарът лесно
може да се пренастрои за работа в различни тръби.
Tublast се прикачва към стандартните маркучи за бластиране и
може ефикасно да бластира тръби с вътрешен диаметър от 70
до 295 мм.

Tublast с 13 мм вътрешна дюза

24901050/13

Tublast с 16 мм вътрешна дюза

24901050/16

Centering carriage

24504220

Rotoblast
Rotoblast има въртяща се глава, която се задвижва от сгъстеният
въздух, излизащ от двете дюзи. Той разполага със спирачна
система за предотвратяване развъртането на главата до
прекомерно високи обороти.
В зависимост от диаметъра на тръбата и налягането на въздуха
могат да се изберат различни дюзи от волфрамов карбид. При
поръчка могат да бъдат доставени и дюзи от боров карбид.
Центриращият колесар се доставя с различна дължина на
краката, което позволява използването му в целия обхват
диаметри от 210 до 890 мм.
Rotoblast със стойка (без дюзи)

24900050

Дюза 6.0 мм Ø, l = 45 мм (за една)

24000016

Дюза 8.0 мм Ø, l = 45 мм (за една)

24000017

Дюза 8.0 мм Ø, l = 80 мм (за една)

24000018

Дюза 9.5 мм Ø, l = 100 мм (за една)

24000019
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Бласт лампи

Бласт лампа Blast light KR-80
Напълно гумираните бласт лампи могат лесно да бъдат
прикрепени към фиксатора на дюзата и имат лесно заменими
лещи. Лампите могат да бъдат захранвани или от 12V или от 24V
източник, като и в двата случая крушката е с мощност 20W.
Лампите са стандартно оборудвани с 5 метров 2 х 0.75 мм2
кабел. Като опция се предлага букса тип СЕЕ или по-голяма
дължина на кабела.
Blast light KR-80/12, 12V

50000112

Blast light KR-80/12C, 12V с букса тип CEE

50002112

Blast light KR-80/24, 24V

50000124

Blast light KR-80/24C, 24V с букса тип CEE

50002124

Електрически кабел (за метър)

50200005

Бласт лампа Blast light JL-100
Тази напълно гумирана бласт лампа може да се използва в
помещение за бластиране или в други запрашени зони.
Лампата се захранва от 24V източник и е стандартно оборудвана
с 5 метров 2 х 0.75 мм2 кабел. Като опция се предлага букса тип
СЕЕ или по-голяма дължина на кабела.

Blast light JL-100

50600095

Blast light JL-100/C, с букса тип CEE

50600295

Електрически кабел (за метър)

50200005

Трансформатор
За захранване на лампата с безопасно 24V напрежение може да
се използва някои от предлаганите от нас гумирани
трансформатори.
Трансформаторите са призведени в съответствие с NEN 1010 и
CE. Освен това, те отговарят на ІР 44-57 и имат двойна изолация
клас ІІ.
Тези трансформатори са не само подходящи за външна
употреба, но и са маслено и киселинно устойчиви.
Всички модели имат 3-метров 2 х 1.5 мм2 кабел и щепсел тип
“Шуко”.
Трансформатор, 500 VA, 230 - 24V, 2 x CEE

50122416

Трансформатор, 1000 VA, 230 - 24V, 2 x CEE

50022416

Трансформатор, 2 x 1000 VA, 230 - 24V, 4 x
CEE

50042416

Възможни са и други модели при поръчка.
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Шлемове за бластиране
Шлемовете за бластиране са изработени от лек полиестер, армиран с фибровлакна и имат гумена облицовка,
която прави повърхността на шлема износоустойчива и ограничава въздействието на шумовете, предизвиквани от
удрящите се в повърхността частици.
Шлемовете са тествани в съответствие с EN 271 и осигуряват на оператора висока степен на защита от разлитащите
се частици и вредните изпарения, газове и други материали чрез създаване в тях на слабо свръхналягане.
Филтрираният въздух постъпва в задната част на шлема и се подвежда до предната му част с помощта на вграден
въздуховод с индикатор на въздушния поток. Жълтият индикатор на въздушния поток отчита дали в шлема за
бластиране постъпва достатъчно въздух, като при достатъчна сила на потока излиза извън полезрението, а при
недостатъчен поток от въздух се придвижва между очите. Количеството на постъпващия въздух се регулира
посредством регулатор.
Мрежовидният екран и подвижното прозорче защитават защитното прозорче на шлема и могат да бъдат лесно
заменени без това да налага свалянето на шлема.
Поради здравината на композитните материали, от които е изработен шлемът, той обезпечава и чудесна защита от
падащи предмети.
Шлем за бластиране “Commander”
Съответства на стандарт EN 271
Концентрирано зрително поле
Гумирано покритие за намаляване нивото на шума
Удобен уплътнител за врата с възможност за изпиране
Регулируем бандаж за главата за по-голям комфорт
Коефициент на защита 1000
Индикатор за въздушния поток
Регулируем въздушен поток от 130-210 л/мин
Тегло: 2000 гр, включително маркуча и регулатора
Материал на шлема: фибростъкло
Размер на прозорчето: 140 х 90 мм
Материал на защитното прозорче: ABS
Материал на заменяемото прозорче: стъкло
Лесна замяна на стъкленото прозорче и на мрежовидния екран

Шлем за бластиране ‘Commander’

12010000

Заменяем прозорец (за 25)

12010002

Метална мрежа за прозореца

12010001

Предпазен прозорец

12010003

Шлем за бластиране “Panorama”
Съответства на стандарт EN 271
Голям визьор за максимално полезрение на оператора
Гумирано покритие за намаляване нивото на шума
Удобен уплътнител за врата с възможност за изпиране
Регулируем бандаж за главата за по-голям комфорт
Коефициент на защита 1000
Индикатор за въздушния поток
Регулируем въздушен поток от 130-210 л/мин
Тегло: 2500 гр
Материал на шлема: полиестер, армиран с фибростъкло
Размер на прозорчето: 300 х 100 мм
Материал на защитното прозорче: Полиетилен (РЕ)
Материал на заменяемото прозорче: ацетат
Лесна замяна на стъкленото прозорче и на мрежовидния екран

Шлем за бластиране ‘Panorama’

12000000

Заменяем прозорец (за 100)

12000002

Метална мрежа за прозореца

12000001

Предпазен прозорец

12000004
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Каски/Качулки

Каските/качулките са направени от напълно прозрачни компоненти, осигуряващи на ползвателя прекрасна
видимост в едно с вградено осветление, което да се използва по време на работа. Това намалява физическия и
психологическия стрес до абсолютния минимум.
Уникалните скоби на лицевия панел обезпечават лесния монтаж на заменяемото прозорче, което защитава основния
панел от увреждане и запрашаване. Заменяемият прозорец може лесно да бъде отстранен без това да налага
свалянето на каската/качулката.
Бандажът за главата, снабден и с лента против изпотяване може да бъде настройван по височина и широчина за
постигане на максимален комфорт. Мекият лицев уплътнител може да се пере и обезпечава удобно защитно
свръхналягане около лицевите части.

Каска “Junior A”
Отговаря на стандарт EN 1835
Клас LDH2
Коефициент на защита 50
Напълно прозрачният лицев панел има вградено осветление и
обезпечава широко полезрение на оператора.
Пълна лицева защита, включително на брадичката и веждите
Мекият, еластичен и подходящ за изпиране лицев уплътнител,
който може лесно да се свали и замени, предлага повишен
комфорт на оператора.
Уникална система от скоби за заменяемите стъкла
Заменяеми стъкла, които могат да бъдат отстранени повреме на
работа
Замениями ленти против изпотяване
Регулируем ремък за бързо сваляне
Тегло 550 гр.
Индикатор за въздушния поток
Регулируем въздушен поток: 130-210 л/мин
Материал на лицевия панел: ацетат
Материал на забралото: ацетат

Каска “Junior A” - PL (за компресиран въздух)
Каска “Junior A” - VL (за респиратор с
автономно захранване)

12020037
12020037VL

Заменяем прозорец (за 100)

12020038

Предпазен прозорец

12020044

Много други каски и качулки са възможни за всякакъв вид приложения. Моля свържете се с нас за повече
информация.
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Въздушни филтри за шлемовете

Въздушен филтър кутия
Керамичният предварителен филтър е подходящ за задържане
на емулсиите и твърдите частици с диаметър до 3 микрона.
Големият ресурс, комбиниран с отлична термоустойчивост и
добра механична устойчивост прави този филтър подходящ за
употреба дори и в най-тежките работни условия.
В предварителният филтър има вграден автоматичен дернаж,
който автоматично източва водата във филтъра, щом нивото на
конденза повдигне поплавъка на дренажа.
Предварителният филтър е оборудван и с диференциален
манометър, измерващ пада в налагянето от чистата и
замърсената страна на филтърния елемент. Той отчита чистата
страна със зелена зона, а замърсената страна с червена зона.
Щом манометърът започне да отчита в червената зона,
филтърът трябва да бъде заменен.
Филтърът с активен въглен работи на принципа на абсорбцията,
елиминирайки миризмата на масло и изпаренията. Филтърът
разполага с ръчен дренаж.
Освен това, филтърът е оборудван и с регулатор на налагането
и манометър. Максималният му капацитет е 400 л/мин, което е
повече от достатъчно за оператора.
Габаритните размери на здравата сгъваема пластмасова кутия
са 300 х 183 х 400 мм.

Въздушен филтър кутия

02700000

Респиратор с автономно захранване
NE

W!

Респиратор с автономно захранване “Airbelt”
Респираторът с автономно захранване Airbelt се изполва в
запрашени зони. Замърсеният въздух преминава през специален
филтър Р3 и се подава под формата на непрекъснат поток от
чист въздух към каската или качулката на оператора.
Въздушният поток в качулката е 160 л/мин, а в маската 80 л/мин.
Интегрираната електронна система за управление непрекъснато
следи работата на вентилатора на блока и подава силен
предупредителен сигнал в случай на намаляване на въздушния
поток под позволеното безопасно ниво. Когато се използва шлем
или качулка, въздушният поток се управлява автоматично.
Airbelt се доставя в комплект с NiMH акумулатор, зарядно
устройство, филтър Р3 и маркуч с байонетен механизъм на
заключване.
Акумулаторът издържа 5 часа при използване на качулка и 12
часа при използване на маска. За пълното му презареждане са
необходими 6 часа.
В комбинация с каската “Junior A” респираторът е идеалното
решение при извършване на работи по почистване на фасади
или при промилшени приложения.
Габаритните размери на Airbelt са 135 х 224 х 69 мм и тежи 950
гр.
Респиратор с автономно захранване ‘Airbelt’

1202VL00

Допълнителна батерия

1202VL01

Комплект от 3 филтъра P3

1202VL02
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Защитно облекло

Климатик “Votrex”
Климатикът “Votrex” е създаден да се грижи за комфорта на
работниците, носещи лично предпазно облекло и работещи в
студена или топла атмосфера, като затопля или охлажда
предпазните шлемове, качулки и костюми.
Температура от порядъка на ± 20 0С спрямо температурата на
входа му се постига от климатика “Votrex” без движещи се части,
електричество или фреонов носител.
Висока надеждност
Лесен контрол
Няма опасност от искрене или експлозия
Работно налягане 4.5 Bar
Минимален въздушен поток: 160 л/мин
Максимален въздушен поток: 350 л/мин
Минимална работна температура - 10 0С
Максимална работна температура 60 0С
Тегло закачен на колана: 400 гр.

Климатик ‘Vortex’

12060012

Ръкавици
Здравите кожени ръкавици обезпечават на своя ползвател
високо ниво на защита от разлитащия се абразив.
Ръкавиците се произвеждат само в един размер.
Кожени ръкавици

12050001

Комбенизон за бластиране
Комбенизон за бластиране при тежки условия с подсилена с
кожа предна част, ръкави, налакътници и джобове. Закопчаване
чрез двойно презастъпване с тик-так копчета. Ръкавите и
крачолите се затварят с кожени ленти.
Предлага се в различни размери

Комбенизон за бластиране, номер 50

12205015

Комбенизон за бластиране, номер 52

12205215

Комбенизон за бластиране, номер 54

12205415

Комбенизон за бластиране, номер 56

12205615

Комбенизон за бластиране, номер 58

12205815

Комбенизон за бластиране, номер 60

12206015

Панталон и куртка за бластиране
Панталонът и куртката за бластиране са изработени от здрав
памук, пропускащ въздуха. Ръкавите, крачолите и яката се
затварят с еластични ленти, така че работникът да бъде защитен
от праха и другите частици. Панталонът и куртката са в един
размер и могат да се носят върху нормалното работно облекло.

Панталон за бластиране

12020060

Куртка за бластиране

12020050
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Охладители на сгъстения въздух

Охладители на сгъстения въздух
Следенето на температурата на сгъстения въздух е много важно
за безаварийната работа както на бластиращото и бояджийското
оборудване, така и на пневматичните инструменти.
Охладителите на сгъстеният въздух изпълняват своите функций
с помощта на атмосферен въздух. Сгъстеният въздух се
охлажда до приблизително 9 0С над температурата на околния
въздух. Това предизвиква кондензирането на маслените и
водните пари и отстраняването им с помощта на сепаратора.
Охладителите на сгъстения въздух могат да се доставят с
електрическо или пневматично задвижване. Освен това, те
могат да се поставят на транспортно шаси. В допълнение,
сепараторът може да бъде снабден с автоматичен дренаж.

Електрически 12V DC

Пневматични

Охладител на сгъстен въздух RA-20E12V, (2.0 м³/мин), 1”

020212V2

Охладител на сгъстен въздух RA-30E12V, (3.0 м³/mмин), 1½”

020212V6

Превключвател за контрол и
безопасност

020212V3

Електрически 220-240V

Охладител RA-20-PN, (2.0 м³/мин), 1”

02021002

Охладител RA-30-PN, (3.0 м³/мин), 1½”

02021003

Охладител RA-40-PN, (4.0 м³/мин), 1½”

02021004

Охладител RA-65-PN, (6.5 м³/мин), 2”

02021006

Охладител RA-80-PN, (8.0 м³/мин), 2”

02021007

Охладител RA-120-PN, (12.0 м³/мин), 2”

02021008

Охладител RA-160-PN, (16.0 м³/мин), 2½”

02021009

Охладител RA-10-E, (1.0 м³/мин), 1”

02020001

Охладител RA-200-PN, (20.0м³/мин),DN80

02021010

Охладител RA-20-E, (2.0 м³/мин), 1”

02020002

Охладител RA-250-PN, (25.0м³/мин),DN80

02021011

Транспортна рамка

Електрически 400-440V
Охладител RA-30-E, (3.0 м³/мин), 1½”

02020003

Охладител RA-40-E, (4.0 м³/mмин), 1½”

02020004

Охладител RA-65-E, (6.5 м³/мин), 2”

02020006

Охладител RA-80-E, (8.0 м³/мин), 2”

02020007

Охладител RA-120-E, (12.0 м³/мин), 2”

02020008

Охладител RA-160-E, (16.0 м³/мин), 2½”

02020009

Охладител RA-200-E, (20.0 м³/мин),
DN80

02020010

Охладител RA-250-E, (25.0 м³/мин),
DN80

02020011

Транспортна рамка за модел 20

02301000

Транспортна рамка за модели 30 и 40

02301001

Транспортна рамка за модели 65 и 80

02301003

Транспортна рамка за модели 120 и 160

02301006

Транспортна рамка за модели 200 и 250

02301007

Автоматичен дренаж
Автоматичн дренаж за модели 10-40,

02045601

SCAUTO

Автоматичен дренаж за всички други,
SC 12 ALU

02045031

Електрически 220-240V
Зарядно за 220-240V за
модели 30, 40, 65 и 80

02OMBOUW

SC AUTO

SC 12 ALU

Капацитетите са базирани на компресиран въздух при температура 100°C и налягане 7 бара. По-големи модели до 75 м³/mминсе възможни про поръчка.
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Филтри за сгъстен въздух

Филтри за сгъстен въздух
За отстраняване на прахови частици, вода и маслени изпарения
могат да се монтират четири вида филтри за сгъстен въздух:
Серия QF: Керамичен предварителен филтър за частици до 5
микрона
Серия PF:
Коалесцентен филтър за частици до 1 микрон
Серия HF: Коалесцентен филтър за частици до 0,01 микрон
Серия CF: Филтър с активен въглен за премахване на
миризмите
Като опция се предлагат индикатори/манометри за разликата в
налягането и автоматични дренажи за филтрите от сериите QF,
PF и HF.

QF филтри (5 микрона)

PF филтри (1 микрона)

Филтър QF-0005, (0.5 м³/мин), ⅜”

02040001

Филтър PF-0005, (0.5 м³/мин), ⅜”

02041100

Филтър QF-0010, (1.0 м³/мин), ½”

02040002

Филтър PF-0010, (1.0 м³/мин), ½”

02041101

ФилтърQF-0018, (1.8 м³/мин), ¾”

02040003

Филтър PF-0018, (1.8 м³/мин), ¾”

02041102

Филтър QF-0030, (3.0 м³/мин), ¾”

02040012

Филтър PF-0030, (3.0 м³/мин), ¾”

02041111

Филтър QF-0034, (3.4 м³/мин), 1”

02040004

Филтър PF-0034, (3.4 м³/мин), 1”

02041103

Филтър QF-0050, (5.0 м³/мин), 1”

02040005

Филтър PF-0050, (5.0 м³/мин), 1”

02041104

Филтър QF-0072, (7.2 м³/min), 1½”

02040006

Филтър PF-0072, (7.2 м³/мин), 1½”

02041105

Филтър QF-0095, (9.5 м³/мин), 1½”

02040007

Филтър PF-0095, (9.5 м³/мин), 1½”

02041106

Филтър QF-0125, (12.5 м³/мин), 2”

02040008

Филтър PF-0125, (12.5 м³/мин), 2”

02041107

Филтър QF-0165, (16.5 м³/мин), 2”

02040009

Филтър PF-0165, (16.5 м³/мин), 2”

02041108

Филтър QF-0220, (22.0 м³/мин), 2½”

02040010

Филтър PF-0220, (22.0 м³/мин), 2½”

02041109

Филтър QF-0280, (28.0 м³/мин), 3”

02040011

Филтър PF-0280, (28.0 м³/мин), 3”

02041110

HF филтри (0,01 микрон)

CF филтри (активен карбонов филтър)

Филтър HF-0005, (0.5 м³/мин), ⅜”

02042200

Филтър CF-0005, (0.5 м³/мин), ⅜”

02043300

Филтър HF-0010, (1.0 м³/мин), ½”

02042201

Филтър CF-0010, (1.0 м³/мин), ½”

02043301

Филтър HF-0018, (1.8 m³/min), ¾”

02042202

Филтър CF-0018, (1.8 м³/мин), ¾”

02043302

Филтър HF-0030, (3.0 м³/мин), ¾”

02042211

Филтър CF-0030, (3.0 м³/мин), ¾”

02043311

Филтър HF-0034, (3.4 м³/мин), 1”

02042203

Филтър CF-0034, (3.4 м³/мин), 1”

02043303

Филтър HF-0050, (5.0 м³/мин), 1”

02042204

Филтър CF-0050, (5.0 м³/мин), 1”

02043304

Филтър HF-0072, (7.2 м³/мин), 1½”

02042205

Филтър CF-0072, (7.2 м³/мин), 1½”

02043305

Филтър HF-0095, (9.5 м³/мин), 1½”

02042206

Филтър CF-0095, (9.5 м³/мин), 1½”

02043306

Филтър HF-0125, (12.5 м³/мин), 2”

02042207

Филтър CF-0125, (12.5 м³/мин), 2”

02043307

Филтър HF-0165, (16.5 м³/мин), 2”

02042208

Филтър CF-0165, (16.5 м³/мин), 2”

02043308

Филтър HF-0220, (22.0 м³/мин), 2½”

02042209

Филтър CF-0220, (22.0 м³/мин), 2½”

02043309

Филтър HF-0280, (28.0 м³/мин), 3”

02042210

Филтър CF-0280, (28.0 м³/мин), 3”

02043310

Индикатор/манометър за диференциално
налягане
Индикатор за диференциално налягане

02045602

Манометър за диференциално налягане

02045600

Автоматичен дренаж
Автоматичен дренаж за филтър SC
AUTO
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02045601

Комбинирани апарати

Комбинираните апарати представляват уникална
комбинация от охладител на сгъстения въздух и апарат за
бластиране BlastMate или машина MicroStrip. Апаратът и
охладителят се монтират заедно върху здрава рама, поставена
на две основни и две спомагателни колела.
В зависимост от консумацията на сгъстен въздух, в
комбинираните апарати може да бъде вграден охладител от
моделите 20, 30, 40, 65 и 80. За комплекта може да се използва
който и да е апарат за бластиране с капацитет на съда от 18 до
200 л.
Когато комбинацията е с MicroStrip, всички манометри се
поставят в специален блок върху охладителя. Това позволява
ясното разчитане на показанията им по време на работа с
машината.
За да си поръчате необходимата ви комбинация, просто
изберете подходящите за вас апарат за бластиране и охладител
и след това изберете подходящата рама за тях, както са
упоменати по-долу. При поръчване на MicroStrip, изберете и
подходящ блок на манометрите.

+

=

Комбинирани рамки
Комбинирана рамка за охладител модел RA-20

02302000

Комбинирана рамка за охладител модел RA-30 & 40

02302010

Комбинирана рамка за охладител модел RA-65 & 80

02302020

Блок на манометри в комбинация с MicroStrip машина
Блок на манометри в комбинация с RA-20

02302005

Блок на манометри в комбинация с RA-30 & 40

02302015

Блок на манометри в комбинация с RA-65 & 80

02302025
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SkidMate

Апаратите SkidMate са идеални за възстановителни работи и
за отстраняване на графити. Всичко необходимо е монтирано в
рамата. Операторът е напълно независим и може да изпълнява
задачи навсякъде. Освен това, микробусът или влекачът,
използван за транспортирането може да се разкачи и използва и
за други цели.

Апарат за бластиране BlastMate или машина MicroStrip
Може да се избира измежду апаратите за бластиране с
капацитет от 18, 40 или 60 литра или машина MicroStrip. Когато е
необходимо влажно или мокро бластиране, в носещата рама
може да бъде вграден резервоар за вода. Това налага и монтаж
на пневматично задвижвана водна помпа за транспортиране на
водата от резервоара до дюзата.

Охладител на сгъстения въздух
Охладителят охлажда сгъстения въздух с въздух от околната
среда. Това предизвиква кондензация на водните пари, които се
поемат от сепаратора за обезпечаване на безпроблемна работа
на апаратурата. Охладителят може да бъде дооборудван с
подходящи въздушни филтри.
Охладителят се захранва или с въздух или от 12V акумулатор на
компресора.

Компресор
Предлагат се различни видове винтови компресори – малки Winair компресори с бензинов двигател и дизеловите компресори
Kaeser. Мощността на компресора зависи от приложението.

Носеща рама/воден резервоар
Носещата рама с отвори за вилков повдигач може лесно да се
транспортира с бордови камион. В нея лесно може да се вгради
резервоар за вода. Могат да се използват и отделни
пластмасови резервоари за вода

Покривни конструкции
Цялата инсталация може да бъде покрита с помощта на шпригли
с покривало или посредством стоманена рамка с алуминиеви
ролетни щори.
Моля свържете се с нас за по-детайлна информация относно
подходящ модел за Вашите нужди.
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Инжекторни системи

Инжекторен пистолет Е22 с контейнер
Пистолетът е подходящ за бластиране на малки повърхности.
Контейнерът е изработен от алуминий и побира един литър
абразив. Дюзата за бластиране е изработена от закалена
стомана, а ръкохватката е хромирана.

Инжекторен пистолет Е22 с контейнер

20530260

Инжекторен пистолет Е21 с маркуч
Този пистолет е оборудван със смукателен маркуч с тръба.
Смукателният маркуч може да се постави в чувал/варел, от
който абразивът се всмуква в бластиращия пистолет и се
изстрелва срещу повърхността.
Дюзата за бластиране е изработена от закалена стомана, а
ръкохватката е хромирана.
Консумацията на сгъстен въздух е 250 л/мин при 5 бара.
Инжекторен пистолет Е21 с маркуч

20530240

Инжекторен пистолет SP30 с бункер
Пистолетът е оборудван със смукателен маркуч, свързан към
бункера. Според нуждите, количеството на абразива може да се
настрои с помощта на дозиращото устройство на бункера.
Дюзата за бластиране е изработена от закалена стомана, а
бункерът е от пластмаса, със стоманено сито и стоманена
дръжка.
Консумацията на сгъстен въздух е 300 л/мин при 5 бара.
Инжекторен пистолет SP30 с бункер

20100030

Инжекторна система за Armex с контейнер (ASC)
Този ръчен MicroStrip апарат е специално разработен за
бластиране на малки повърхности с помощта на уникалния
абразив Armex. Контейнерът е изработен от алуминий и побира
до един литър абразив Armex. Дюзата, както и целият накрайник
са изработени от неръждаема стомана, гарантираща им дълъг
живот. ASC се окомплектова с 10-метрови маркучи за вода и
въздух със съответните съединения и вентили за регулиране.
Вместо контейнера може да се използва бункер и смукателен
маркуч с дължина 10 метра. Бункерът от неръждаема стомана
събира пълен чувал от абразива Armex. Бункерът е оборудван
със система за регулиране и вакуумен манометър за
контролиране на оставащото количество абразив.
Консумацията на сгъстен въздух е 300 л/мин при 6 бара.
Тегло на ASC:
1.3 кг
Бункер: 18 кг
Максимален обем :1 л
Бункер: 30 л
Разход на Armex: 0,5 кг/мин
Разход на вода: < 180 мл/мин
Инжекторна системе за Armex с контейнер

23500000

Бункер от неръждаема стомана

23800100
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Инжектор за абразив (MMI)

Специално разработеният инжектор за абразив - MicroStrip Media Injector (MMI), позволява още по-прецизна работа с вашето
оборудване. ММІ е спомагателно оборудване към апарата ви за
бластиране и позволява прецизното дозиране на финният
абразивен и почистващ материал във водната струя.

Характеристики
Прецизното дозиращо устройство позволява дозиране в обхвата
от 0.4 до 1.5 кг/мин.
Глицериновият вакуумметър отчита точно дебита на струята.
Различните отвори на калибриращите пластини позволяват
използването на всички видове абразивни материали.
Богатият избор от водни дюзи позволяват работата с налягане
от 100 до 275 бара с различен дебит.
Дългата аераторна дюза образува петно с голяма площ от
водната струя, смесена с абразив.
Покритието на дюзата от боров карбид й осигурява много подълъг живот в сравнение с дюзите, произвеждани от нашите
конкуренти.
С габаритните си размери от 575 х 415 х 895 мм и теглото си от
18 кг ММІ е много компактен.
10-метровият маркуч позволява голяма гъвкавост при работа.
Бункерът с вместимостта от 30 литра може да побере поне една
25-кг торба с абразив.
Изработен изцяло от неръждаема стомана, апаратът е подходящ
за използване в хранително-вкусовата промишленост.

Инжектор за абразив за MicroStrip (MMI),
комплект

23800000

MMI инжекторен накрайник

23800400
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MicroStrip система за прецизна работа
(MPS)
Системата за прецизна работа MicroStrip Precision System
(MPS) е специално разработена за извършването на найпрецизните задачи по бластирането и почистването, като
възстановяването на деликатни статуи и фини орнаменти.
1,2 и 1,8 мм дюзи с покритие от боров карбид позволяват
използването на най-фините абразивни материали. Калибърните
пластини с различни отвори гарантират минималният разход на
абразив.
Уникалният дизайн на устройството му позволява да работи при
налягане от 0.5 бара. Бластирането спира незабавно
благодарение на клапана за бързо декомпресиране на съда под
налягане.
Стегнатият му и компактен дизайн позволява използването му
върху скелета и др.
Преимущества:
Метод с директно подаване на налягането!
Голям обем на резервоара
Подходящ за всички абразиви благодарение на дюзите с
покритие от боров карбид
Защита на дюзата
Износоустойчив дизайн на фиксатора на дюзата и на
смесителния блок.
Калибриращи пластини с различни отвори за прецизно дозиране
на абразива
Бързо спиране поради декомпресионният клапан на резервоара
Гъвкав, но износоустойчив маркуч за бластиране 6 х 14 мм
Прецизна работа благодарение на контролният клапан върху
фиксатора
Вграден в здрав разглобяем пластмасов корпус.

MicroStrip система за прецизна работа (MPS)

23MPS000

Дюза с покритие от боров карбид 1.2 mm

23MPSN12

Дюза с покритие от боров карбид 1.8 mm

23MPSN18
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Камери за бластиране

Камери за бластиране от серията FOX
Тази икономически ефективна гама е подходяща за всички сфери на промишлеността поради ниската си цена. Всички
камери използват стандартният метод за подаване на абразива чрез всмукване. Сгъстеният въздух се използва за
създаване на ефект на Вентури, посредством който абразивът от бункера на камерата се подава в пистолета за
бластиране, от където се изстрелва срещу повърхността на обработвания компонент. След това абразивът пада
обратно в бункера и се рециклира.
FOX 10 е настолен модел, който използва промишлена прахосмукачка за филтър. FOX 25 и FOX 50 имат свой
собствен станок, вграден камерен филтър и някои други екстри. FOX 50 може да се преобразува за работа с директно
подаване на налягането с помощта на специален комплект. Тогава точно под бункера на камерата се монтира малък
апарат за бластиране. Помещението за бластиране се облицова с гума.

FOX 10

FOX 25

FOX 50

Камера за
бластиране

L = 750 мм
W = 530 мм
H = 480 мм

L = 810 мм
W = 610 мм
H = 740 мм

L = 910 мм
W = 700 мм
H = 740 мм

Врата

450 x 430/230 мм

530 x 680/400 мм

680 x 680/400 мм

Прозорец

620 x 240 мм

690 x 180 мм

780 x 310 мм

Максимум тегло

30 кг

50 кг

50 кг

Връзка за въздух ¼” бърза връзка

½”

½”

Въздушна дюза

3.0 мм

3.0 мм

3.0 мм

Работна дюза

6.5 mm Tungsten

6.5 mm Tungsten

6.5 mm Tungsten

Консумация на
въздух

3 бара : 250 л/мин
4 бара : 355 л/мин
5 бара : 420 л/мин
6 бара : 500 л/мин
7 бара : 585 л/мин

3 бара : 250 л/мин
4 бара : 355 л/мин
5 бара : 420 л/мин
6 бара : 500 л/мин
7 бара : 585 л/мин

3 бара : 250 л/мин
4 бара : 355 л/мин
5 бара : 420 л/мин
6 бара : 500 л/мин
7 бара : 585 л/мин

Бласт
управление

Спусък на
пистолета

Крачен педал

Крацен педал

Електричество

220V, 1 ph, 50 Hz

220V, 1 ph, 50 Hz

220V, 1 ph, 50 Hz

Осветление

18 вата

18 вата

2 x 18 вата flrscnt

Аспиратор

Индустриален
вакуумен чистач

Комплект от 3
филтърни торби

Комплект от 3
филтърни торби

Стандартни
екстри

Стандартни 2
врати

Отделен въздушен
пистолет

Отделен въздушен
пистолет

Камери за бластиране серии FOX
Камера за бластиране FOX 10

25010110

Камера за бластиране FOX 25

25010125

Камера за бластиране FOX 50

25010150

Опции за сериите FOX
Дюза с покритие от боров карбид

25020412

Филтър/Регулатор на налягането

19002500

Крачен педал (FOX 10)

25010520

Обръщател 25 кг, Ø 450 мм (FOX 25 & 50)

25045025

Обръщател 25 кг, Ø 600 мм (FOX 25 & 50)

25060025

Обръщател80 кг, Ø 450 мм (FOX 25 & 50)

25045080

Обръщател 80 кг, Ø 600 мм (FOX 25 & 50)

25060080

Комплект за директно налягане (FOX50)

25010500
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Камери за бластиране

Камери за бластиране от серията VM
Тази промишлена гама е разработена за обезпечаване на бързо, чисто и ефикасно бластиране и почистване на широк
набор от компоненти. Всички камери използват стандартният метод за подаване на абразива чрез всмукване.
Сгъстеният въздух се използва за създаване на ефект на Вентури, посредством който абразивът от бункера на
камерата се подава в пистолета за бластиране, от където се изстрелва срещу повърхността на обработвания
компонент. След това абразивът пада обратно в бункера и се рециклира.
Всички модели могат да се преобразуват за работа с директно подаване на налягането с помощта на специален
комплект. Тогава точно под бункера на камерата се монтира малък апарат за бластиране. Помещението за
бластиране се облицова с гума.
VM 36

VM 42

VM 55

Камера за
бластиране

L = 920 мм
W = 760 мм
H = 760 мм

L = 1070 мм
W = 760 мм
H = 760 мм

L = 1400 мм
W = 910 мм
H = 910 мм

Прозорец

785 x 330 мм

785 x 330 мм

785 x 330 мм

Максимум тегло

50 кг

70 кг

500 кг

Връзка за въздух ½” ferule

½” ferule

½” ferule

Въздушна дюза

3.75 мм

3.75 мм

3.75 мм

Работна дюза

8.0 мм Tungsten

8.0 мм Tungsten

8.0 мм Tungsten

Консумация на
въздух

3 бара : 395 л/мин
4 бара : 490 л/мин
5 бара : 580 л/мин
6 бара : 700 л/мин
7 бара : 880 л/мин

3 бара : 395 л/мин
4 бара : 490 л/мин
5 бара : 580 л/мин
6 бара : 700 л/мин
7 бара : 880 л/мин

3 бара : 395 л/мин
4 бара : 490 л/мин
5 бара : 580 л/мин
6 бара : 700 л/мин
7 бара : 880 л/мин

Бласт
управление

Крачен педал

Крачен педал

Крачен педал

Електричество

220V, 1 ph, 50 Hz

220V, 1 ph, 50 Hz

220V, 1 ph, 50 Hz

Осветление

100 вата халоген

100 вата халоген

100 вата халоген

Аспиратор

Комплект от 3
филтърни торби

Комплект от 3
филтърни торби

Комплект от 3
филтърни торби

Стандартни
екстри

Отделен въздушен
пистолет
Въздушен филтър
Възстановител на
налягането

Отделен въздушен
пистолет
Въздушен филтър
Възстановител на
налягането

Отделен въздушен
пистолет
Въздушен филтър
Възстановител на
налягането

Камери за бластиране серии VM

Камера за бластиране VM 36

25010136

Камера за бластиране VM 42

25010142

Камера за бластиране VM 55

25010155

Опции за VM сериите
Дюза с покритие от боров карбид

15020106

Swing in/out обръщач 25 кг, Ø 450 мм

25070000

Обръщач 25 кг, Ø 450 мм

25045025

Обръщач 25 кг, Ø 600 мм

25060025

Обръщач 80 кг, Ø 450 мм

25045080

Обръщач 80 кг, Ø 600 мм

25060080

Обръщач 80 кг, Ø 600 мм на количка с релса 1м

25080000

Комплект за директно налягане

25010500

Филтър, почистващ се с въздух

25500200

Самопочистващ се филтър

255002AU
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Камери за бластиране

С комплекта за директно подаване на налягането
камерите за бластиране чрез всмукване могат лесно да се
преобразуват в камери за директно бластране.
Комплектът за директно подаване на налягането се състои от
малък апарат за бластиране с вместимост 5 литра, пневматичен
въздушен клапан и дозиращ вентил Saunders. Времето за
бластиране на апарата е около 3-4 минути. На практика, това е
повече от достатъчно, тъй като бластирането се спира или за
проверка, или за постаявнето на друг детайл, при което съдът на
апарата автоматично се презарежда. Комплектът за директно
подаване на налягането се доставя с 3-метров ½” маркуч за
бластиране и 6 мм дюзи от волфрамов карбид (4 или 8 мм дюзи
според желанието на клиента). Може да бъде доставена и бяла
гумена облицовка за защита на вътрешността на камерата.
Комплект за директно подаване на налягане

25010500

Бяла гумена облицовка, ширина = 1.2 m (за
метър)

40100043

Освен стандартните серии FOX и VМ, има и множество други специфични устройства, разработени за да задоволят
вашите специални нужди:
Камери с горен капак, машини за непрекъснато бластиране, барабанни машини и машини с два апарата за
бластиране.
Ако стандартните ни камери не отговарят на вашите изисквания, можем по ваша поръчка да проектираме и построим
машина, която да ги задоволява.
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Камери за бластиране GloveBox

MicroStrip GloveBox е специално предназначен за почистване или отстраняване на боята от обекти с деликатна
структура с помощта на абразива Armex.
Поради това, че е мек и чуплив, Armex се разпада при удара си, без да уврежда или изкривява субстрата.
По тази причина абразивът Armex може да се използва само веднъж и създава (в сравнение с другите абразиви)
голямо количество прах.
Системата GloveBox е една от малкото системи, способна да работи при такива условия. Специалният филтър и
предварителния сепаратор гарантират добрата видимост в камерата и дълговременна безпроблемна работа.
Характеристики
Камерата GloveBox включва маркуч за бластиране и дюза,
въздушен пистолет, голяма врата с автоматичен изключвател,
крачен педал за контролиране на MicroStrip машината и
прозорец с обдухване от входящия въздух за подобрена
видимост.
Голям въртящ се плот за лесно боравене с обектите.
Контролно табло с ясно обозначени контролни прибори и
индикатори за всички функци на системата.
Доказала се в практиката MicroStrip машина за непрекъснато и
прецизно бластиране с помощта на абразива Armex.
Високоефективен центрофужен предварителен сепаратор, който
обира до 95% от използвания абразив и праха, което обезпечава
дългъг живот на филтъра.
Филтърен блок с голяма повърхност, разполагащ със система за
почистване чрез обратен въздушен импулс и индикатор за
безпроблемна работа. Чистият въздух се изпуска обратно в
заобикалящата среда.
Бункерите са с дроселни клапи и с пластмасови торби за боклук,
за улесняване изхвърлянето на използвания абразив и
отделения прах.

GloveBox 600 система
GloveBox 600 (600 x 600 mm) заедно с...

13GBPP25

…MicroStrip машина MM18

23200010

…MicroStrip машина MM40

23200015

GloveBox 800 система

НО

ВО

!

GloveBox 800 (800 x 800 mm) заедно с...

13GBPP30

…MicroStrip машина MM18

23200010

…MicroStrip машина MM40

23200015

GloveBox 1000 система
GloveBox 1000 (1000 x 1000 mm) заедно с...

13GBPP50

…MicroStrip машина MM18

23200010

…MicroStrip машина MM40

23200015

За повече информация за по-големи модели и специални
изисквания, моля свържете се с нас!

36

FlexoMate Системи

Системите за почистване на мастилни ролки FlexoMate се
основават на използването в сухо състояние на специално
разработения Armex с натриев бикарбонат. Доставени с
помощта на сгъстен въздух, тези специални кристали физически
отстраняват мастилото от субстрата. Поради това, че са меки и
трошливи, те се разпадат при удара си във валяците или техните
лагери, без да ги увреждат или изкривяват.
Валяците се почистват до тяхното първоначално състояние,
което позволява постигането на същият печат като с нови
валяци. Могат да се почистват не само керамични валяци, но и
хромови валяци, валяци за лепило, притискащи валяци и
водещи валяци. Всички те стават като нови за минимално време
и при изключително ниски разходи.

Преди

И всичко това без използването на химикали или вода.
Единственият оставащ отпадък при почистването е абразивът
Armex, който е напълно екологически чист и може да се изхвърля
без ограничения.
Всички системи FlexoMate са напълно автоматизирани.
Почистването става много бързо, почти без намесата на човека.
Системите могат да се направят в различни изпълнения, в
зависимост от дължината на валяка, производителността и вида
на пресата.
Освен всичко друго, камерата за почистване GloveBox може да
се използва за ръчно почистване и на другите части на пресата.
След

Полза
- Цялостно почистване в дълбочина.
- Не се използват химикали или вода.
- Бърза автоматизирана процедура.
- Лесни за експлоатация.
- Няма риск за увреждане на ролките.

ролка

Armex

дюза

In-press система

Off-press система

За повече информация за различните възможности за in-press
и off-press модели, моля свържете се с нас.

37

Обезпрашени системи за
бластиране
Обезпрашените системи за бластиране BlastMate се
вграждат в множество модели с най-различно предназначение.
Системите се базират на бластирането с директно налягане в
комбинация с почиствани със сгъстен въздух филтърни касети,
което обезпечава приемлива скорост на работата в една
напълно обезпрашена среда.
Блокът DFU-Mini е малка, компактна машина, използвана за
гравиране на камъни и фасади, почистване на заваръчни шевове
и други малки задачи, свързани с бластиране. В доставката на
DFU-Mini влиза:
Апарат за бластиране с директно налягане, разположен под
портативен бункер за пълнене, предварителен сепаратор на
бункера, мощен източник на вакуум, филтърна касета за сгъстен
въздух, комплект маркучи с дължина 10 м, дистанционно
управление и бластиращо-засмукваща глава.
Други модели с по-големи апарати за бластиране са специално
приспособени да посрещат специфичните нужди на клиентите
ни. Машината за директно бластиране ВМ-ЕХС се използва в
модела DFU-Combi, монтирана върху количка с предварителен
сепаратор, бункер за съхранение на абразива с вградено сито и
източник на вакуум в комбинация с филтърна касета за сгъстен
въздух.
Инсталацията е оборудвана с електрическо табло за
автоматично почистване на филтъра чрез импулси. В доставката
влиза и дистанционно управление за апарата за бластиране и
комплект маркучи с дължина 10 метра, включително
бластиращо-засмукваща глава.
Съществуват и DFU модели, специално разработени за
използване с абразива Armex. Всичко е монтирано на количка,
включително специално разработена филтърна касета,
предварителен центрофужен сепаратор, пневматично или
електрическо контролно табло, машина MicroStrip, комплект
маркучи и бластиращо-засмукваща глава.
Основни ползи:
- Специална филтърна касета с полиестерна мембрана
- Автоматизиран почистващ цикъл със сгъстен въздух
- Избор на интервал на почистващите пулсации за допълнително
почистване на филтъра
- Дизайн, съобразен с използвания абразив и вида на
почистването
- Електрически или пневматичен източник на вакуум
- Електрическо или пневматично контролно табло
- Много други опции като: манометър за диференциалното
налягане, най-различни четки, закъснител на бластирането и
абразива, часовник за отработените часове и т.н.
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Armex®
Абразивът за бластиране и почистване Armex е лидиращ
материал в абразивната индустрия, основаващ се на
използването на сода за хляб. Използва се за почистване,
отстраняване на боя и обезмасляване на широк кръг субстрати,
включително черни метали, алуминий и други сплави, пластмаси
и композити, строителни материали, като тухли, бетон и
естествен камък. Armex е толкова фин, че може да се използва и
върху стъкло без да го надере.
Почистване на или около въртящо се оборудване
Тъй като кристалите на Armex са меки и трошливи, той не
уврежда лагерите, уплътнителите и другите движещи се
компоненти, за разлика от твърдите абразиви.
Избягва се престоя на оборудването
Armex е идеален за непрекъсваеми производства. Много задачи
по почистването и отстраняването на боя трябва да се
извършват при работещи машини и оборудване. Материалът на
Armex не е възпламеним и с изключение на профилиращата
формула XL не образува искри, което позволява използването
му в опасни среди, обикновено без да се налага скъпо струващо
прекратяване на произвoдствения цикъл.
Пестят се време, усилия и пари
Бързо и цялостно почиства и отстранява боята от практически
всякаква повърхност, без да се налага нейната предварителна
подготовка или почистване. Идеален за сложни и трудни за
достигане зони, намалявайки или елиминирайки почистването с
разтворители и на ръка.
Обезпечава по-чиста повърхност
Абразивът с превъзходни качества спомага за получаването на
по-чиста повърхност, което е от решаващо значение за
характеристиките на покритието, нанасяно след това.
Идеален за подготовка на повърхностите за
безразрушителен преглед и изпитване
Бързо открива повърхностите при безразрушителен преглед и
изпитване, без да отстранява метала или да запушва
пукнатините.
Намалява обема на отпадъците и разходите за тяхното
изхвърляне
В сравнение с другите абразиви за бластиране, от Armex е
необходимо много по-малко количество за почистването или
отстраняването на боята на квадратен метър от обработваната
площ. В резултат на това се образуват по-малко отпадъци.
Освен това, използваният абразив Armex не е опасен и лесно и
евтино може да бъде отстранен и изхвърлен. В повечето случаи
депонирането му може да се извърши на обикновено сметище,
или предвид неговата разтворимост, може да бъде отмит с вода
в септична яма. Всъщност, той дори може да се използва за
буферен агент в процеса на обработка на отпадъците.
Изключително безопасен за операторите и околната среда
Абразивът Armex е изключително безопасен за работниците и
околната среда, особено ако се сравни с разтворителите,
разяждащите химикали, водата под високо налягане и
пясъкоструенето. В абразива не се съдържат свободни силикати.
Подходящ за хранително-вкусовата промишленост
Одобрен от от Департамента по селско стопанство на САЩ
(USDA) като почистващо вещество клас А-1. Разтворимият
абразив за бластиране Armex е подходящ за използване във
всички производствени мощности, подчиняващи се на
изискванията на Американската агенция за храните и
лекарствените средства (FDA).
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Armex®
Съставът
- Фирмено разработен разтворим абразив
на основата на сода за хляб.
- Съдържа специално разработени
вещества, решаващи проблема със
свободното протичане на содата за хляб.
- Широк избор от състави за решаване на
повечето проблеми, свързани с
отстраняването на покритията.

Формула за композитни вещества
Достатъчно нежна, за да позволи отстраняването на боя от
деликатни повърхности, като фибростъклото например.
Формула за поддържка
Идеална за стандартни операции по почистването
Формула за поддръжка XL
Кристали, четири пъти по-големи от обикновените кристали на
содата за хляб, които правят абразива високо ефективен при
отстраняването на боя.
Профилираща формула XL
С добавка на много фин алуминиев оксид за отстраняване на
ръжда.

Armex абразивът може да се използва за
премахване на практически всяка боя и
замърсяване от почти всяка повърхност.
Формулите и оборудването могат да бъдат
идеално комбинирани, за да се използват за
премахване на: боя, ръжда, мръсотия, грес,
масло, сажди и други от стомана,
неръждаема стомана, алунимий,
галванизиран метал, бетон, керамика,
керемиди,стъкло, пластмаса, гума, неопрен
и др.
Приложения в индустрията
− Почистване на сгради/Сваляне на боя
−

Фармацевтика

−

Хранително-вкусова промишленост

−

Металолеярни

−

Военни

−

Петролна промишленост

−

Химическа промишленост

−

Производство на пластмаса

−

Печатарска промишленост

−

Енергийна промишленост

−

Хартиена промишленост

−

Ремонт

−

Стоманена промишленост

−

Текстилна промишленост

−

Транспорт

Хидрофлекс формула XL
Разработена за употреба със системи за водно бластиране. Тя
“разбива” повърхностното напрежение на водата, така че
маслото и греста се отстраняват наистина, а не просто се
придвижват насам-натам.
Формула за композитни вещества

35500005

Формула за поддръжка

35500001

Формула за поддръжка XL

35500002

Профилираща формула XL

35500004

Хидрофлекс формула XL

35500006

За ефикасна и резултатна работа с Armex, трябва да се използва
една от тези системи.

MMI
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MicroStrip машини

GloveBox

Мобилни филтърни блокове
Мобилните флитърни блокове за BlastMate са
разработени за прахосъбиране по време на
повърхностна обработка, като бластиране,
шлайфане или почистване на фасади. Моделите
се отличават с малки размери, дизайн,
възможности и готовност за небазавна употреба.
Всеки блок може да се повдига с помощта на
вилков повдигач, от която и да е страна и да се
поставя върху бордови камион. Освен това има
поставени и уши, което позволява повдигането с
кран.
Автоматичната система за почистване на филтъра
почиства касетата както по време, така и след
приключване на работа на филтърния блок.
Манометър за диференциалното налягане отчита
състоянието на филтърните касети. Всички
функции и контролни сигнали са ясно обозначени
върху контролното табло.
На изхода на вентилатора е поставен заглушител, а
върху корпуса е нанесен шумоизолационен
материал, което води до снижаване нивата на шума
и позволява използването на блока във всякакви
зони.
Силата на засмукване може да бъде настройвана с
помощта на регулиращ клапан, разположен на
изхода на вентилатора.
Като опции може да бъде доставен засмукващ
маркуч с различни дължини и смукателен лабиринт.
Характеристики
− Автоматично почистващ се филтър,
−

Вграден в сепаратор,

−

Заглушител на вентилатора,

−

Лесно изхвърляне на праха чрез клапи,

−

Филтърен индикатор,

−

Специално копче за вентилатора,

−

‘Готов за използване’.

НО

ВО

!

Технически данни

НО

ВО

!

НО

ВО

!

Модел

P2/23/RD74/M

P4/23/MEC451/M

P6/23/FQ501/M

P8/23/FR502-2/M

Дължина

1400 мм

2060 мм

2730 мм

3250 мм

Ширина

1000 мм

1000 мм

1200 мм

1200 мм

Височина

2320 мм

2320 мм

2330 мм

2330 мм

Тегло

425 кг

975 кг

1250 кг

2000 кг

Тип вентилатор

Центробежен, RD74

Центробежен, MEC451

Центробежен, FQ501

Центробежен,FR502-2

Капацитет

3.000 м³/ч

6.000 м³/ч

9.000 м³/ч

12.000 м³/ч

Статично налягане

2000 Pa

2715 Pa

2800 Pa

2930 Pa

Мощност на двигателя

4.0 КВ

7.5 КВ

11.0 КВ

15.0 КВ

Мощност на целя блок

4.1 КВ

7.6 КВ

11.2 КВ

15.3 КВ

Електрическо захранване 400V / 3+E / 50Hz

400V / 3+E / 50Hz

400V / 3+E / 50Hz

400V / 3+E / 50Hz

Процент на почистване

99.9 %

99.9 %

99.9 %

99.9 %

Максимална прахова
емисия

3 мг/нанометър³

3 мг/нанометър³

3 мг/нанометър³

3 мг/нанометър³

Повърхност на филтъра

47.2 м²

94.4 м²

141.6 м²

188.8 м²

Брай патрони

2 броя

4 броя

6 броя

8 броя

Филтърно натоварване

1.06 м³/м²/мин

1.06 м³/м²/мин

1.06 м³/м²/мин

1.06 м³/м²/мин

Материал на филтъра

микрофибър

микрофибър

микрофибър

микрофибър

Всмукателем маркуч

200 мм Ø

300 мм Ø

400 мм Ø

2 x 300 мм Ø

Сериен номер

40701001

40700001

40701002

40701003
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Екстрактори на бояджийски
изпарения
Сухите екстракторни панели за бояджийски изпарения,
предлагани от нас, отговарят на всички изисквания, посочени в
правилата за опазване на околната среда. Екстракторните
панели за бояджийски изпарения могат да бъдат поставени както
на закрито, така и на открито и се доставят в различни сфери на
промишлеността вече повече от 15 години.
В стандартното си изпълнение екстракторните панели са
подходящи за най-различни компании. Те отговарят на всички
действащи изисквания към количеството на вредните емисии.
Ако това бъде поискано от клиента, могат да бъдат използвани и
специални филтриращи технологии.
Сухите екстракторни панели за бояджийски изпарения се
изработват от профилни армирани лис галванизирана стомана с
дебелина 1,25 мм и са или с центрофужни или с осови
вентилатори. Вентилаторите се монтират на покрива на
екстракторните панели и се оборудват с експлозивно безопасни
електромотори, отговарящи на изискванията на ЕЕХ-ІІ-Т3.
Центрофужните вентилатори могат да се вграждат и в панела, за
пестене на место.
Сухите екстракторни панели за бояджийски изпарения в
стандартно изпълнение се оборудват със заменияеми негорими
хартиени филтри. За намаляване на стойностите на емисиите
може допълнително да бъде монтиран свръхфин филтър за
бояджийски цехове. Във вътрешността на екстракторните
панели за бояджийски изпарения могат да бъдат монтирани
касети с активен въглен за улавяне на изпарените разтворители.
Дилжина на стената

2000 мм

3000 мм

4000 мм

5000 мм

Височина на стената

2000 мм

2000 мм

2000 мм

2000 мм

Ширина на стената

900 мм

900 мм

900 мм

900 мм

7200 м³/ч

10800 м³/ч

14400 м³/ч

18000 м³/ч

Аксиална мощност

0.75 КВ

1.4 КВ

2.2 КВ

2.2 КВ

Центробежна мощност

1.4 КВ

2.2 КВ

3.7 КВ

3.7 КВ

Капацитет

Предимства на центробежния вентилатор
− Много добра достъпност,
−

Електрическият мотор е извън
въздушния поток,

−

Може да се справи с по-високо налягане
от аксиалния (500 паскала срещу 100),

−

Алуминиев вентилатор без ел. искри.

Екстракторни панели за бояджийски изпарения с
аксиален (осов) вентилатор
Екстракторни панели 2000 x 2000 мм

05200200A

Екстракторни панели 3000 x 2000 мм

05300200A

Екстракторни панели 4000 x 2000 мм

05400200A

Екстракторни панели 5000 x 2000 мм

05500200A

Предимства, вградени в центробежния
вентилатор
− По-малко оборота в минута и по-нисък
звук,

Екстракторни панели за бояджийски изпарения с
центробежен вентилатор

−

По-ниска стена на екстрактора,

Екстракторни панели 2000 x 2000 мм

05200200

−

Индиректна трансмисия с V-ремък
предлага приспособяване на капацитета.

Екстракторни панели 3000 x 2000 мм

05300200

Екстракторни панели 4000 x 2000 мм

05400200

Екстракторни панели 5000 x 2000 мм

05500200

Хартиен филтър

Спиращ боята
филтър

Зарядно за вграден вентилатор

05BUILTIN

Филтри
Хартиен филтър (l = 11.3 м.)

05090500

Спиращ боята филтър (l = 15.0 м.)

05002501
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Помещения за бластиране

Възможно е изграждането на помещенията за бластиране с
всякакви размери по желание на клиента. Помещенията могат да
бъдат модулни, съставени от стоманени панели – при изискване
за по-малки размери, или да бъдат част от съществуваща сграда
или производствено хале. Лесният достъп до помещението за
бластиране е от жизнено значение и може да се постигне чрез
поставянето на врати на една или две от стените на
помещението. Възможно е и създаването на преходни
помещения с помощта на сгъващи се, повдигащи се или
обикновени врати на панти. В голямата врата или в стените на
помещението за бластиране трябва да бъде вградена врата за
аварийно напускане.
За осигуряване на надеждна защита, вътрешните стени на
помещението за бластиране и на вратите се облицоват с
износоустойчива гума. Специално проектирани прахоустойчиви
осветителни тела обезпечават добрата видимост по време на
операциите по бластирането.
При изграждането на системата за обезпрашаване трябва да се
отчетат всички изисквания на местните разпоредби.
Обезпрашаването може да се осъществи с помощта на
филтърни тръби от специална тъкан или с помощта на филтърни
касети, непрекъснато почиствани чрез сгъстен въздух. За
спестяване на енергия, почистеният въздух може да бъде
връщан обратно в помещението за бластиране. Регулируема
система от клапани с летни и зимни настройки гарантира
създаването в помещението на налягане, малко по-ниско от
околното, което предотвратява излизането на праха от
помещението.
Използва се система за събиране на абразива, която
транспортира употребеният абразив до почистващ блок,
състоящ се от елеватор, въздушен сепаратор и силоз. Като
опция се предлага сито с ръчно почистване или въртящо се сито.
Може да бъде монтиран и електромагнитен сепаратор за
едновременна работа с метални и минерални абразиви.
Системата за събиране на абразива може да бъде полу- или
напълно автоматична. Полуавтоматичната система за събиране
се състои от събирателна яма и събирателен канал с решетка
или подподов шнеков конвейр в събирателен канал с подова
решетка. И в двата случая системата разполага с защита от
претоварване и дозиращ клапан към елеватора.
Напълно автоматизираната система може да бъде оборудвана с
подподова скреперна система, напълно покрита с решетки по
цялата подова площ. По време на бластирането, използваният
абразив се транспортира с помощта на здрави скреперни рейки с
пневматично, хидравличноили електрическо задвижване.
Системата изисква вкопаване в пода и разполага с различни
спомагателни устройства за пренасяне на тежки товари.
Друго напълно автоматизирано решение е с дълбоко вкопан
бункер с конвейрни ленти и канали, покрити с подови решетки по
цялата площ на пода. По време на бластирането конвейрните
ленти транспоритрат събраният абразив от каналите към
елеватора. Конвейрните ленти са защитени от претоварване, а
системата е оборудвана с дозаторен клапан, който обезпечава
равномерността на потока към елеватора и системата за
почистване на абразива.

За повече информация относно възможностите и най-доброто
решение за Вашите нужди, моля свържете се с нас!
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Notes

Parts
Parts catalogue
Please contact us if you want to receive our
special parts catalogue which include all
drawings and part numbers of:
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−

blast hoses,

−

couplings,

−

main air valves,

−

Thompson valves,

−

decompression valves,

−

deadman controls,

−

internal pipe blasting equipment,

−

blast helmets,

−

and much more...

