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ŚRUTOWNICA DO STALI 500S (60HZ)
MOBILNA ŚRUTOWNICA DO STALI O SZEROKOŚCI RO-
BOCZEJ 500 MM

EBE-500S  jest  idealna do średnich oraz dużych   prac śrutowa-
nia na  stalowych  powierzchniach  poziomych. 500S  posiada  
hydrauliczny napęd oraz ma zwiększoną wydajność śrutowa-
nia, przez co szybciej można wykonać dany projekt. Śrutowni-
ca 500S  ma zastosowanie na stali, używana do oczyszczania 
powierzchni poziomych,  takich jak:dna oraz dachy  zbiorników 
paliw, pokłady statków, płyty lądowisk platform wierniczych, po-
wierzchnie mostów. Zamknięty obieg pracy, prawie całkowicie 
pozbawiony pyłu,gdy jest podłączony do odkurzacza Blastrac.
Blastrac  zaprojektował pełny zestaw oprzyrządowania a także  
akcesori, oraz odkurzacz przemysłowy, żeby zapewnić odpo-
wiedni proces śrutowania.

WERSJA ELEKTRYCZNA LUB HYDRAULICZNA
W zależności od rodzaju projektu oraz prac potrzebnych do 
wykonania, mamy do dyspozycji śrutownice o napędzie ele-
ktrycznym lub hydraulicznym. Jesteśmy w stanie oszacow-
ać jaki typ śrutownicy zastosować na obecną robotę lub 
przyszłe prace – polecamy nasze doradztwo.

ZAMKNIĘTY OBIEG PRACY
Każda śrutownica powinna być podłączona do odpow-
iedniego odkurzacza firmy Blastrac. Oznacza to, że praca 
odbywa się bezpyłowo w zamkniętym obiegu pracy.

ŚRUT
W zależności od rodzaju powierzchni oraz efektu, który 
chcemy uzyskać należy dobrać odpowiedni śrut.

MODUŁOWA KONSTRUKCJA
Poziome śrutownice firmy Blastrac można zdemontować 
na mniejsze części – moduły co umożliwia przejście 
przez otwory/luki o średnicy 600mm.

ZIELONA TECHNOLOGIA
Nasze śrutownice, tak jak pozostałe maszyny nie zuży-
wają wody ani innych chemicznych substancji.

500 MM

kg 650 KG

L,B,H
1.712 MM | 748 MM | 1.674 MM

DO 55 M2/GODZ. NA STALI | NAPĘD HYDRAULICZNY 1-15 M/MIN

18,5 KW | 400 V | 60 HZ | 63 A | TRÓJFAZOWA | 5 POLE

kg/m2
0,1 - 0,5 KG/M2

DO PRZODU

STAL | BETON

THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION



500S (60HZ) OPCJE

BDC-66
BDC-99
ODKURZACZ 

PRZEMYSŁOWY

001112SR
RURA PYŁOWA 

Ø150 MM

(MINIMUM 20 M)

E07226
ZESTAW NAPRAWCZY

999-0390
999-0460
999-0016
999-0025
ŚRUT

S390 / S460 / SG16 / SG25

KABEL 
ELEKTRYCZNY

001238
WÓZEK MAGNETYCZNY 

R600
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