SodaBlaster SB-200 Mobile™

Prędkość wyrzutu czyściwa 965km/h

Pośrednia oczyszczarka

Przeznaczona do prac w budownictwie. Wydajność oczyszczania wyższa od SB-150. Układ chłodzący
oczyszczarkę identyczy jak w SB-500. Gotowa do działania w każdych warunkach pogodowych. Do pracy w
zakładzie i na wyjeździe. Do oczyszczarki należy podłączyć zewnętrzny, własny kompresor sprężonego
powietrza. Pracuje na sodę oczyszczoną oraz inne czyściwa (szkło, korund, piasek, itp.) Od granulacji
najdrobniejszej pylistej aż do najgrubszej jak 2-3mm. Średniej pojemności zbiornik, nieprzerywany strumień,
duża wydajność.

Gotowa oczyszczarka „SB-200 Mobile™”
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SB-200 SodaBlast™ Zbiornik oczyszczarki
1-sekundowy samouszczelniający właz wsypu
Regulator ciśnienia powietrza
Regulator ilości czyściwa
Elektryczne zdalne sterowanie z przewodem
Przyłącze czystego powietrza na narzędzia
Timer pracy (sek./min./godz.)
Obrotowy 340o wylot węża strumieniowego
Układ chłodzący oczyszczarkę:
 MT-3 Samowystarczalny osuszacz powietrza
 CF-125 Filtr cyklonowy powietrza
 Chłodnica ciśnieniowa 10bar
 Wysokoobrotowy wentylator SPAL
o Wąż strumieniowy 15metrów o średnicy 20mm,
wąż wodny 15 metrów
o Uniwersalna dysza okrągła w rozmiarze #5
o Budowa oczyszczarki ze stali węglowej i
mosiądzu. Paleta ryflowana
Wydajność

Do 20 m2/godzinę

Wsad zbiornika
Tryby pracy

Rozmiary dysz
Kompresor
Wymiary

Zużycie

Czyściwo: ok. 5 - 20 kg/godzinę

Do 2 worków x 25 kg w worku = 50 kg czyściwa
Bezpyłowo
2. Hydrodynamicznie:
3. W mixie wodnym:
w otoczce wodnej zasilanej wodą suche czyściwo zalewane wodą w
z kranu do dyszy oczyszczarki
zbiorniku, w proporcji 1:1
Możliwe do stosowania okrągłe dysze od rozmiaru #3 do #5, oraz dysze płaskie.
Użyty w dyszy lotniczy spiek odporny na ścieranie zapewnia do 1500 godzin pracy

1. Na sucho
czyściwo bez
wody

Wymagany: 4m3/min lub więcej. Ciśnienie 7 bar, max 10
1168mm x 1524mm x 1524mm wysokie

Waga

338 kg

Więcej szczegółów w specyfikacji wspólnej maszyn z serii Mobile™

3x SZYBCIEJ OD PIASKARKI
Wyłączny dystrybutor maszyn na Polskę i Europę Centralną
SodaBlast Systems™ Polska (SBS SYSTEM)
Tel.: +48 696461448

Made in USA
info@SodaBlastSystems.pl
www.SodaBlastSystems.pl

