THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION

ŚRUTOWNICA DO STALI I BETONU EBE-200VMB
PIONOWA ŚRUTOWNICA DO STALI O SZEROKOŚCI ROBOCZEJ
200 MM
EBE-200VMB jest idealna do małych oraz średnich prac śrutowania na betonie lub stali. Szerokość robocza pracy wynosi
200mm. EBE-200VMB ma zastosowanie na stali oraz na betonie, używana do oczyszczania powierzchni pionowych takich
jak: zbiorniki paliw , kadłuby, burty statków. Śrutownica jest zdalnie sterowana, bezpieczna w obsłudze oraz wydajna. Blastrac
200VMB może śrutować w obu kierunkach góra-dół, dół-góra.
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 odpowiedni proces śrutowania.

200 MM
kg

L,B,H

150 KG
725 MM | 561 MM | 815 MM
DO 10 M2/GODZ. NA STALI | DO 40 M2/GODZ. NA BETONIE
7,5 KW | 400 V | 50/60 HZ | 16 A | TRÓJFAZOWA | 5 POLE

kg/m2

0,2 - 0,5 KG/M2
STAL | BETON

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

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

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

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 zużywają wody ani innych chemicznych substancji.

FOR MORE INFORMATION VISIT WWW.BLASTRAC.EU
BLASTRAC 01/2017 • This document is not contractual • Design and technical specifications may be subject to changes

THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION

EBE-200VMB OPCJE

EBE-200DC

005014SR

ODKURZACZ

RURA PYŁOWA

PRZEMYSŁOWY

Ø76 MM

999-0390
999-0460
999-0025

30 M

ŚRUT
S390 / S460 / SG25

