
FREZARKA BMP-4000
FREZARKA ELEKTRYCZNA

Frezarka-pilarka Blastrac BMP-4000 jest maszyną przeznaczoną 

do frezowania/nacinania różnego rodzaju powierzchni poziomych 

dla zastosowań na dużych powierzchniach. BMP-4000 jest  

uniwersalną, wielofunkcyjną maszyną, gdyż można ją  

przekształcić w pilarkę- poprzez zamianę głowicy. Frezarka-  

pilarka posiada własny, hydrauliczny napęd oraz łatwy i prosty  

system podnoszenia/opuszczania głowicy frezującej/tnącej.  

Możliwość usunięcia do 65 mm betonu w kilku przejściach (w  

zależności od rodzaju podłoża) Możliwość pracy,aż do 30mm od 

krawędzi oraz oraz możliwość przejazdu przez przejścia 840mm. 

Elektryczny system kontroli pracy frezarki.Zamknięty obieg pracy, 

prawie całkowicie pozbawiony pyłu, gdy jest podłączony do  

odkurzacza Blastrac.Zastosowanie w drogownictwie i przemyśle 

posadzkarskim.

PROSTE I ŁATWE W OBSŁUDZE

Frezarki firmy Blastrac są mobilne, łatwe w obsłudze , generują 
minimum wibracji. Frezarki Blastrac posiadają specjalnie  
zaczepy-uchwyty do pakowania, co ułatwia transport.

WERSJA ELEKTRYCZNA ORAZ SPALINOWA

Frezarki firmy Blastrac występują w 2 różnych wersjach  
silnikowych: silnik elektryczny lub spalinowy.

SPECJALNA BUDOWA FREZARKI

Wszystkie frezarki firmy Blastrac są zaprojektowane, w taki sposób 
aby ciężar współśrodkowy maszyny spoczywał na głowicy  
frezującej, przez co frezarka jest odpowiednio dociążona i sprawnie 
frezuje.

PRECYZYJNY SYSTEM FREZOWANIA

Frezarki Blastrac posiadają specjalny uchwyt do obniżania głowicy 
frezującej oraz precyzyjny mechanizm opuszczania głowicy oparty 
na śrubie.

ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

Możliwość zastosowania różnego rodzaju frezów, w zależności od 
rodzaju usuwanego podłoża.

ZIELONA TECHNOLOGIA

Nasze frezarki, tak jak pozostałe maszyny nie zużywają wody ani in-
nych substancji chemicznych. Zaleca się aby frezarki pracowały ra-
zem z odkurzaczami przemysłowymi, wówczas proces frezowania 
jest obiegiem zamkniętym i bezpyłowy oraz przyjazny środowisku.
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Frezowanie - 400 mm | Piłowanie - 380 mm

kg 1.550 kg

L,B,H
1.995 mm | 840 mm | 1.660 mm

Frezowanie - 300 obr/min | Piłowanie - 1.800 obr/min

Hydrauliczny Napęd / 0 - 45 m/min

30 kW | 400 V | 50 Hz | 63 A | Trójfazowy

Samojezdna

ØØ Ø150 mm

98 dB(A)

Beton | Kamień | Asfalt

THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION



BDC-99
Odkurzacz

Przemysłowy

E12278 
Pre-Separatory

001112SR 
20 m Rura

Pyłowa Ø150 mm

E07774/180
Głowica

42 Frezami
(180 mm width)

E07774/60
Głowica

60 Frezami

E07774/116
Głowica

116 Frezami

E07766
Frez do Asfaltu

E07777
Frez do Betonu

E08965
Zestaw do Wymiany

Głowicy

E08964
Przyrząd do Wymiany

Głowicy

E08780
Przyrząd do Wymiany

Frezów

E08712
Pusta Głowica do 

Cięcia

E08714
Tarcza do Piłowania 

Ø400 mm

E08928
Przekładka

2,5 mm

E09042
Przekładka

3 mm

E09450
Przekładka

4 mm
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BMP-4000 OPCJE

THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION


