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Grupa Airblast
AIRBLAST od 1974 roku jest światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań do obróbki strumieniowo‑ściernej 
i malarskich dla przemysłu antykorozyjnego. Dzięki sieci oddziałów i dystrybutorów na całym świecie AIRBLAST 
ściśle współpracuje z klientami, dostarczając wypróbowany i przetestowany sprzęt. Jesteśmy znani również z tego, 
że tworzymy niestandardowe rozwiązania dla konkretnych zastosowań.

Zakres urządzeń sprzedawanych przez Airblast obejmuje:
• Tradycyjne oczyszczarki/piaskarki oraz akcesoria do piaskowania
• Śrutownice
• Komory śrutownicze i lakiernicze
• Roboty do śrutowania
• Komory metalizacyjne
• Urządzenia do odzysku i recyrkulacj ścierniwa
• Odpylacze filtracyjne
• Osuszacze powietrza
• Urządzenia kontrolno‑pomiarowe

Urządzenia Airblast stosowane są w przemyśle:
• Metalurgicznym i konstrukcyjnym
• Stoczniowym
• Petrochemicznym
• Naftowym i gazowym
• Energetyki wiatrowej
• Kolejowym
• Odlewniczym

Abrasives B.V.
Firma Airblast‑Abrasives B.V. została założona w 2014 roku i produkuje najwyższej jakości śrut staliwny kulisty(shot) 
i ostrokrawędziowy (grit). Dostarczamy również pełną gamę materiałów ściernych w każdym rozmiarze i twardości. 
Nasz zespół Airblast‑Abrasives jest do Państwa dyspozycji, aby pomóc w doborze odpowiedniego ścierniwa 
oraz wspomóc w analizie systemu pracy w celu zwiększenia wydajności. Wszystkie materiały ścierne podlegają 
rygorystycznej kontroli jakości, aby zapewnić Państwu dostawę najlepszych materiałów.

Zaangażowanie grupy Airblast
AIRBLAST dąży do utrzymania dobrych relacji z klientami poprzez etyczną i rozsądną działalność. Jest to inwestycja 
w długoterminową współpracę między naszą firmą a tymi, którzy nam zaufali, prowadząc swoją działalność. 
AIRBLAST jest przekonany, że możemy dzielić trwały, wspólny sukces.

Nasze zakłady produkcyjne w Europie i na Dalekim Wschodzie produkują akcesoria i urządzenia najwyższej jakości 
z certyfikacją regionalną. Wszystkie urządzenia AIRBLAST są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami 
bezpieczeństwa i spełniają rygorystyczne kontrole jakości.

Mając również na uwadze odpowiedzialność środowiskową, z jaką mierzy się nasza generacja, AIRBLAST angażuje 
się w program badań i rozwoju technologii umożliwiających zerową emisję zanieczyszczeń powstałych przy pracach 
strumieniowo‑ściernych i malarskich obejmujący także edukacyjny program „Działania Przyjazne Planecie”.

Airblast‑Abrasives VideoAirblast Corporate Video
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Rozdział 1 – Oczyszczarki / Piaskarki i akcesoria



Urządzenia oczyszczająco‑piaskujące z serii “BLUE” 
są wysokowydajnymi, jedno i dwukomorowymi 
maszynami, spełniającymi wszelkie wymogi 
przewidziane przepisami branżowymi. Zostały 
zaprojektowane tak, aby zagwarantować szybkie 
napełnianie, nieograniczony przepływ powietrza, 
jak i łatwy dostęp do podzespołów w celu kontroli 
i konserwacji. Precyzyjne zawory dozujące 
zapewniają dokładną regulację ilości ścierniwa. 
Przeznaczone są do wszystkich rodzajów ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo‑ściernej.

Cechy:

• Elipsoidalna góra i stożkowe dno umożliwiają łatwe napełnianie i łatwy przepływ wszelkiego rodzaju materiałów 
ściernych

• Wysokowydajny zawór grzybkowy (pop‑up) zapewniający szybką reakcję na ciśnienie
• Uchwyty służące do transportu urządzenia
• Duża mobilność dzięki zamontowaniu na dużych, wytrzymałych kołach pozwalających na łatwe manewrowanie
• Ciśnienie robocze 12 bar
• Dostępna jest pełna gama zaworów dozujących
• Standardowo urządzenie wyposażone jest w:

 ‑ sterowany pneumatycznie zawór RCV‑125 wraz z dźwignią „Deadman” DMH‑125 i 20‑metrowy podwójny 
wąż sterowania ze złączkami

 ‑ separator wilgoci Clearline zapobiega przedostawaniu się oleju oraz wilgoci ze sprężarki do zbiornika
• Wszystkie urządzenia posiadają oznaczenia CE i są zatwierdzone przez TÜV

SPECYFIKACJA
Model Wymiary (średnica × wysokość w mm) Pojemność (l) Waga (kg)
ABSC‑1028 258 × 736 18 24
ABSC‑1440 358 × 1 135 60 61
ABSC‑1648 486 × 1 170 100 90
ABSC‑2048 486 × 1 392 140 105
ABSC‑2452 608 × 1 370 200 135
ABSC‑2460 608 × 1 620 280 151

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Standardowy pakiet zawiera: Oczyszczarka/Piaskarka z zaworem Micro AP‑7, sterowany pneumatycznie zawór 
RCV‑125 wraz z tłumikiem, dźwignia „Deadman” DMH‑125 i wąż sterowania, separator wilgoci Clearline, sito, 
pokrywa, oprawa dyszy do piaskowania i złącze, dysza do piaskowania z węglika wolframu, filtr powietrza HAF 
do hełmu, wąż powietrza oddechowego do hełmu, hełm do piaskowania z zapasowymi szybkami, kombinezon  
skóra/bawełna i para skórzanych rękawic do piaskowania.
Nr kat. Opis Nr kat. Opis
1001910 System‑3 1010068 System‑6
1004917 System‑4 1010068 System‑7
1006917 System‑5 1012068 System‑8

1144300 5‑metrowy podwójny wąż sterowania pneumatycznego ze złączami
1144400 20‑metrowy podwójny wąż sterowania pneumatycznego ze złączami
1144500 40‑metrowy podwójny wąż sterowania pneumatycznego ze złączami
1171000 Dźwignia pneumatyczna „Deadman” ARC‑H – typ mały
1203000 Dźwignia pneumatyczna „Deadman” DMH‑125
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Oczyszczarka/Piaskarka (blue)



Wszystkie oczyszczarki posiadają certyfikat CE 
i są dostarczane z pełną międzynarodową 
certyfikacją testów

Kombinezon i rękawice ochronne

Hełmy 
do piaskowania: 
‑ Extreme 
‑ Astro 
‑ Nova 2000 
‑ Nova 1 
‑ Nova 3

Duża mobilność dzięki zamontowaniu na 
dużych, wytrzymałych kołach 
pozwalających na łatwe manewrowanie

Wysokowydajny separator 
wilgoci Clearline zapobiega 
przedostawaniu się oleju oraz 
wilgoci ze sprężarki do zbiornika

Zawór sterowany pneumatycznie 
RCV‑125 wraz z uchwytem DMH‑125 
„Deadman” i 20‑metrowy podwójny 
wąż sterowania ze złączkami 
(dostępny również w wersji 
elektrycznej)

Wysokowydajny zawór grzybkowy (pop-up) 
zapewniający szybką reakcję na ciśnienie

Zawory dozujące 
ścierniwo: 

‑ Zawór Micro (standard) 
‑ Zawór FSV 
‑ Zawór SGV 
‑ Zawór GVA 

‑ Zawór Thompson 
‑ Zawór Thompson II

Wszystkie urządzenia wyposażono w węże 
o średnicy 32mm z gumowymi uszczelkami 

o długiej żywotności

Wysokiej jakości węże 
do piaskowania

Dysze: 
‑ węglik wolframu 

‑ węglik boru 
‑węglik krzemu 

‑ azotek krzemu

Filtr powietrza oddechowego 
z wymiennym wkładem

Otwór rewizyjny pozwalający na  
łatwą kontrolę i serwisowanie 

Zbiornik ciśnieniowy o  dużej 
wytrzymałości do 13 bar

Uchwyty służące do 
podnoszenia / transportu

Dostępna opcja 
z sitem i pokrywą

Elipsoidalna góra i stożkowe dno umożliwiają łatwe 
napełnienie i łatwy przepływ wszelkiego rodzaju ścierniwa

1
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Oczyszczarka/Piaskarka (blue) - Cechy



Nr kat. Pojemność Zawory dozujące ścierniwo Sterowanie Inne opcje
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1001010 • • •
1001020 • • • •
1001030 • • •
1001040 • • • •
1001060 • • • •
1001310 • • •
1001330 • • •
1003010 • • •
1003020 • • •
1003030 • • •
1003040 • • • •
1003050 • • • •
1003060 • • • • •
1003310 • • •
1003330 • • •
1004010 • • •
1004020 • • • •
1004030 • • •
1004040 • • • •
1004050 • • • •
1004060 • • • • •
1004911 • • •
1004912 • • • •
1004913 • • •
1004914 • • • •
1004915 • • • •
1004916 • • • • •

Możliwość indywidualnej konfiguracji urządzenia.
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Oczyszczarka/Piaskarka (blue) Konfiguracja - 18/60 litrów



Nr kat. Pojemność Zawory dozujące ścierniwo Sterowanie Inne opcje
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1007010 • • •
1007020 • • • •
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1007050 • • • •
1007060 • • • • •
1007310 • • •
1007330 • • •
1008010 • • •
1008020 • • • •
1008030 • • •
1008040 • • • •
1008050 • • • •
1008060 • • • • •
1008911 • • •
1008912 • • • •
1008913 • • •
1008914 • • • •
1008915 • • • •
1008916 • • • • •

Możliwość indywidualnej konfiguracji urządzenia.

1

STRONA 9ROZDZIAŁ 1

Oczyszczarka/Piaskarka (blue) Konfiguracja - 100/140 litrów



Nr kat. Pojemność Zawory dozujące ścierniwo Sterowanie Inne opcje
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1010020 • • • •
1010030 • • •
1010040 • • • •
1010050 • • • •
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1011010 • • •
1011020 • • • •
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1011050 • • • •
1011060 • • • • •
1011310 • • •
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1011340 • • • •
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1012065 • • • •
1012066 • • • •
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Możliwość indywidualnej konfiguracji urządzenia.
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Oczyszczarka/Piaskarka (blue) Konfiguracja 200/280 litrów



OCZYSZCZARKA/PIASKARKA (BLUE) 18 L - Lista części

Nr Nr kat. Opis Nr Nr kat. Opis

1 1072000 Śruba mocująca gniazdo uszczelki 14 1089000 Rura nyplowa 150 mm, 1/2˝, MM

2 1095000 Uszczelka gniazda 15 1087000 Rura nyplowa 80 mm, 1/2˝, MM

3 1074000 Gniazdo uszczelki zaworu grzybkowego 16 1081000 Rura nyplowa 50 mm, 1/2˝, MM

4 1073000 Uszczelka zaworu grzybkowego AP‑5 17 6026000 AP‑7 Zawór ścierniwa 1/2˝, FF

5 1075000 AP‑2 Zawór grzybkowy z trzonem 18 2225300 Rura 30 mm, 1/2˝, MM

6 1077000 Rura wewnętrzna 1/2˝, M 19 2170200 KAG‑12 Złącze kłowe 1/2˝, M

7 2197300 Kolano nr 90 1/2˝, FF 20 2164000 CQG‑0 Gumowa uszczelka złącza

8 1079001 Rura wewnętrzna 100mm, 1/2˝, MM 21 4056001 Separator wilgoci Clearline 1/2˝, FF

9 2225300 Nypel sześciokątny 1/2˝, MM 22 1122000 Zawór zdal. sterowania RCV‑50 wraz z tłumikiem

10 2211300 Trójnik 1/2˝, FFF 23 1079000 Rura nyplowa 100 mm, 1/2˝, MM

11 2199300 Kolano 1/2˝, MF 1071000 Sito dla ABSC‑1028 (nie pokazano)

12 2249300 Złącze 1/2˝, MF 1070000 Pokrywa dla ABSC‑1028 (nie pokazano)

13 1090000 AP‑1 Zawór powietrza 1/2˝, FF

1
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Oczyszczarka/Piaskarka (blue) 18 l - Rysunek i Lista części



OCZYSZCZARKA/PIASKARKA (BLUE) 200 L - Lista części

Nr Nr kat. Opis Nr Nr kat. Opis

1 1048000 Otwór rewizyjny 17 1046000 Nypel rurowy gumowany 100 mm, 1 1/4˝, MM

2 1047000 Uszczelka otworu rewizyjnego 18 2163000 CFT złącze kłowe 1 1/4˝, F

3 1192000 Uszczelka zaworu grzybkowego 19 2165000 CQG Gumowa uszczelka złącza

4 1188000 Zawór grzybkowy z trzonem 20 2275800 Nypel redukcyjny 1 1/2˝ ‑ 1 1/4˝, MM

5 1050000 Rura wewnętrzna 170 mm, 1˝, M 21 4057000 Separator wilgoci Clearline 1 1/2˝

6 2259600 Kolano 1 1/4˝ ‑ 1˝, FF 22 1202000 Zawór zdalnego sterowania RCV‑125/B

7 1027000 Rura wewnętrzna 275 mm, 1 1/4˝, MM 23 2291100 Mufa 3/4˝

8 2225600 Nypel 1 1/4˝, MM 24 2291000 Kolano 3/4˝, MF

9 2191600 Kolano 1 1/4˝, MF 25 2290900 Rura nyplowa 100 mm, 3/4˝, MM

10 2211600 Trójnik 1 1/4˝, FFF 26 2290800 Złącze 3/4˝, MF

11 1193000 Zawór powietrza 1 1/4˝, FF 27 2290700 Kolano 3/4˝, FF

12 2249600 Złącze 1 1/4˝, MF 28 2290601 Rura nyplowa 50 mm, 3/4˝, MM

13 1037001 Nypel rurowy 235 mm, 1 1/4˝, MM 29 2290500 Redukcja 3/4˝ ‑ 1˝, MF

14 2193600 Kolano 1 1/4˝, FF 30 1055000 Sito dla ABSC‑2452

15 1034000 Nypel rurowy 160 mm, 1 1/4˝, MM 31 1059000 Pokrywa dla ABSC‑2452

16 6080000 Zawór Micro 1 1/4˝
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Oczyszczarka/Piaskarka (blue) 200 l - Rysunek i Lista części



Urządzenia oczyszczająco‑piaskujące z serii “RED” są 
wysokowydajnymi, jednokomorowymi i jednostanowis‑
kowymi maszynami spełniającymi wszelkie wymogi 
przewidziane przepisami branżowymi. Zostały 
zaprojektowane tak, aby zagwarantować szybkie 
napełnianie, nieograniczony przepływ powietrza, 
jak i łatwy dostęp do podzespołów w celu kontroli 
i konserwacji. Precyzyjne zawory dozujące zapewniają 
dokładną regulację ilości ścierniwa. Przeznaczone są do 
wszystkich rodzajów ścierniw stosowanych w obróbce  
strumieniowo‑ściernej.

Cechy:

• Ciśnienie robocze 12 bar
• Elipsoidalna góra i stożkowe dno umożliwiają łatwe napełnienie i łatwy przepływ wszelkiego rodzaju materiałów 

ściernych
• Wysokowydajny zawór grzybkowy (pop‑up) zapewniający szybką reakcję na ciśnienie
• Uchwyty służące do transportu
• Specjalnie zaprojektowane przyłącze węża dla łatwej konserwacji
• Duża mobilność dzięki zamontowaniu na dużych, wytrzymałych kołach pozwalających na łatwe manewrowanie
• Standardowo urządzenie wyposażone jest w:

 ‑ sterowany pneumatycznie zawór  RCV‑125 wraz z dźwignią „Deadman” DMH‑125  i 20‑metrowy podwójny 
wąż sterowania pneumatycznego ze złączkami

 ‑ wysokowydajny separator wilgoci Clearline zapobiegający przedostawaniu się oleju oraz wilgoci ze sprężarki 
do zbiornika

• Wszystkie urządzenia posiadają oznaczenia CE i są dostarczane z pełną międzynarodową certyfikacją testów

SPECYFIKACJA
Model Wymiary (średnica × wysokość w mm) Pojemność (l) Waga (kg)
ABSC‑18 258 × 781 18 40
ABSC‑50 630 × 1 150 50 77
ABSC‑100 800 × 1 150 100 105
ABSC‑200 850 × 1 450 200 161

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Standardowy pakiet zawiera: Oczyszczarka/Piaskarka z zaworem Micro AP‑7, sterowany pneumatycznie zawór 
RCV‑125 wraz z tłumikiem, dźwignia „Deadman” DMH‑125 i wąż sterowania, separator wilgoci Clearline, sito, 
pokrywa, oprawa dyszy i złącze, dysza do piaskowania z węglika wolframu, filtr powietrza do hełmu HAF, wąż 
powietrza oddechowego do hełmu, hełm do piaskowania z zapasowymi szybkami, kombinezon skóra/bawełna i para 
skórzanych rękawic do piaskowania.
Nr kat. Opis
1019108 ABSC‑18 System‑3

1019214 ABSC‑50 System‑4

1019314 ABSC‑100 System‑5

1019414 ABSC‑200 System‑7

1144300 5‑metrowy podwójny wąż sterowania pneumatycznego ze złączami

1144400 20‑metrowy podwójny wąż sterowania pneumatycznego ze złączami

1144500 40‑metrowy podwójny wąż sterowania pneumatycznego ze złączami

1171000 Dźwignia pneumatyczna „Deadman” ARC‑H – typ mały

1203000 Dźwignia pneumatyczna „Deadman” DMH‑125

1
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Oczyszczarka/Piaskarka (red)



Duża mobilność dzięki 
zamontowaniu na dużych, 
wytrzymałych kołach 
pozwalających na łatwe 
manewrowanie

Specjalnie zaprojektowane 
przyłącze węża dla ułatwienia 
konserwacji

Wysokowydajny separator 
wilgoci Clearline zapobiega 
przedostawaniu się oleju oraz 
wilgoci ze sprężarki dozbiornika

Zawór sterowany pneumatycznie 
RCV‑125 wraz z uchwytem DMH‑125 
„Deadman” i 20‑metrowy podwójny 
wąż sterowania ze złączkami 
(dostępny również w wersji 
elektrycznej)

Zawór bezpieczeństwa do 
monitorowania ciśnienia

Wysokowydajny zawór grzybkowy (pop-up) 
zapewniający szybką reakcję na ciśnienie

Zawory dozujące 
ścierniwo: 

‑ Zawór Micro (standard) 
‑ Zawór FSV 
‑ Zawór SGV 
‑ Zawór GVA 

‑ Zawór Thompson 
‑ Zawór Thompson II

Wszystkie oczyszczarki posiadają certyfikat CE 
i są dostarczane z pełną międzynarodową 

certyfikacją testów

Dostępna opcja 
z sitem i pokrywą

Opcjonalnie: 
kabel uziemiający

Ciśnienie robocze 12 bar

Otwór rewizyjny pozwalający na  
łatwą kontrolę i serwisowanie 

Uchwyty służące do 
podnoszenia / transportu

Elipsoidalna góra i stożkowe dno 
umożliwiają łatwe napełnienie i łatwy 

przepływ wszelkiego rodzaju ścierniwa
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Oczyszczarka/Piaskarka (red) - Cechy



Nr kat. Pojemność Zawory dozujące ścierniwo Sterowanie Inne opcje
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1019101 • • •
1019102 • • • •
1019103 • • •
1019104 • • • •
1019105 • • • • •
1019106 • • •
1019107 • • •
1019201 • • •
1019202 • • •
1019203 • • •
1019204 • • • •
1019205 • • • •
1019206 • • • • •
1019208 • • •
1019209 • • •
1019210 • • •
1019211 • • • •
1019212 • • • •
1019213 • • • • •
1019215 • • •
1019216 • • •
1019217 • • •
1019218 • • •
1019219 • • •
1019220 • • • •
1019221 • • • •
1019222 • • • • •

Możliwość indywidualnej konfiguracji urządzenia.

1
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Oczyszczarka/Piaskarka (red) Konfiguracja 18/50 litrów



Nr kat. Pojemność Zawory dozujące ścierniwo Sterowanie Inne opcje
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1019301 • • •
1019302 • • • •
1019303 • • •
1019304 • • • •
1019305 • • • •
1019306 • • • • •
1019308 • • •
1019309 • • •
1019310 • • •
1019311 • • • •
1019312 • • • •
1019313 • • • • •
1019315 • • •
1019316 • • •
1019317 • • •
1019318 • • • •
1019319 • • •
1019320 • • • •
1019321 • • • •
1019322 • • • • •
1019401 • • •
1019402 • • • •
1019403 • • •
1019404 • • • •
1019405 • • • •
1019406 • • • • •
1019408 • • •
1019409 • • • •
1019410 • • •
1019411 • • • •
1019412 • • • •
1019413 • • • • •
1019415 • • •
1019416 • • •
1019417 • • • •
1019418 • • •
1019419 • • •
1019420 • • •
1019421 • • • •
1019422 • • • •
1019423 • • • • •

Możliwość indywidualnej konfiguracji urządzenia.
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Oczyszczarka/Piaskarka (red) Konfiguracja 100/200 litrów



OCZYSZCZARKA/PIASKARKA (RED) 18 L - Lista części

Nr Nr kat. Opis Nr Nr kat. Opis

1 1072002 Śruba mocująca gniazdo uszczelki 12 2293023 Złącze 1/2˝, MF

2 1095002 Uszczelka gniazda 13 1090000 Ap‑1 Zawór powietrza 1/2˝, FF

3 1074002 Gniazdo uszczelki zaworu grzybkowego 14 1089603 Wąż powietrza ze złączem, 18 l, AP‑7

4 1073002 Uszczelka zaworu grzybkowego AP‑5 15 2293026 Rura 50 mm, 1/2˝, MM

5 1075002 AP‑2 Zawór grzybkowy z trzonem 16 6026000 AP‑7 Zawór ścierniwa 1/2˝, FF

6 2077002 Rura wewnętrzna 200 mm, 1/2˝, MM 17 2170200 KAG‑12 Złącze kłowe 1/2˝, M

7 2197300 Kolano nr 90 1/2˝, FF 18 2164000 CQG‑0 Gumowa uszczelka złącza

8 1079000 Rura wewnętrzna 100 mm, 1/2˝, MM 19 4056001 Separator wilgoci Clearline 1/2˝, FF

9 2293014 Nypel sześciokątny 1/2˝, MM 20 1122000 Zawór zdal. sterowania RCV‑50 wraz z tłumikiem

10 2293001 Trójnik 1/2˝, FFF 21 2293029 Gniazdo 1/2˝, MF

11 2293002 Korek 1/2˝

1
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Oczyszczarka/Piaskarka (red) 18 l - Rysunek i Lista części



OCZYSZCZARKA/PIASKARKA (RED) 200 L - Lista części

Nr Nr kat. Opis Nr Nr kat. Opis

1 1048002 Otwór rewizyjny 15 1034000 Nypel rurowy gumowany 100 mm, 1 1/4˝, MM

2 1047002 Uszczelka otworu rewizyjnego 16 2163000 CFT złącze kłowe 1 1/4˝, F

3 1192000 Uszczelka zaworu grzybkowego 17 2165000 CQG Gumowa uszczelka złącza

4 1188000 Zawór grzybkowy z trzonem 18 2293008 Nypel redukcyjny 1 1/2˝ ‑ 1 1/4˝, MM

5 1050000 Rura wewnętrzna 170 mm, 1˝, M 19 4057000 Separator wilgoci Clearline 1 1/2˝

6 2259600 Kolano 1 1/4˝ ‑ 1˝, FF 20 1202000 Zawór zdalnego sterowania RCV‑125/B

7 1027000 Rura wewnętrzna 275 mm, 1 1/4˝, MM 21 2293010 Korek 3/4˝

8 2293004 Nypel sześciokątny 1 1/4˝, MM 22 2293009 Trójnik 3/4˝, FFF

9 2293019 Rura 80 mm, 1 1/4˝, MM 23 2293007 Rura nyplowa 100 mm, 3/4˝, MM

10 2293012 Trójnik 1 1/4˝, FFF 24 2290601 Rura nyplowa 50 mm, 3/4˝, MM

11 1193000 Zawór powietrza 1 1/4˝, FF 25 2293011 Korek 1 1/4˝

12 2293003 Złącze 1 1/4˝, MF 26 2293006 Złącze 3/4˝, MF

13 1089600 Wąż powietrza ze złączem, 200 l 27 2293005 Redukcja 3/4˝ ‑ 1˝, MF

14 6080000 Zawór Micro 1 1/4˝
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Oczyszczarka/Piaskarka (red) 200 l - Rysunek i Lista części



Piaskarki wielkogabarytowe przeznaczone są do prac na dużą skalę. Mogą być 
wyposażone w zawory ścierniwa oraz zawory sterowania pozwalające na pracę od 
jednego do czterech operatorów. Praca może być wykonywana równocześnie, a każdy 
z pracowników steruje niezależnie swoim stanowiskiem. „Bulk Blasters” mogą być 
wykonane w opcji stacjonarnej ‑ na czterech nogach, lub przejezdnej ‑ na wózku 
jezdnym z dyszlem.

Cechy:

• Ciśnienie znamionowe zbiornika wynosi 10 bar
• Możliwość pracy od jednego do czterech operatorów
• Uchwyty do podnoszenia
• Sterowanie pneumatyczne lub elektro‑pneumatyczne
• Barierki i schody
• Lej zasypowy w wyposażeniu dodatkowo
 
Pozostałe rozmiary, konfiguracje oraz rodzaje zbiorników 
dostępne są na życzenie.

ILOŚĆ STANOWISK

1 ‑ 4

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

500 litrów

1 000 litrów

2 500 litrów

4 000 litrów

6 000 litrów

8 000 litrów

MOŻLIWOŚCI TRANSPORTU

Na nogach ‑ możliwość transportu wózkiem jezdnym, dźwigiem w stanie pustym

Wózek jezdny lekki z dyszlem ‑ możliwość transportu w stanie pustym

Wózek jezdny cięzki z dyszlem ‑ możliwość transportu w stanie pełnym

MOŻLIWOŚCI STEROWANIA

Sterowanie pneumatyczne umieszczone na oczyszczarce

Sterowanie elektro‑pneumatyczne umieszczone na oczyszczarce

Sterowanie pneumatyczne umieszczone poza oczyszczarką ‑ Mortar lub Zespół Automatycznego Sterowania

Sterowanie elektro‑pneumatyczne umieszczone poza oczyszczarką ‑ Mortar lub Zespół Automatycznego Sterowania

1
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Oczyszczarki/Piaskarki wielkogabarytowe 500 - 8 000 litrów



Pneumatyczny pistolet ze zbiorniczkiem o pojemności 1litra odpowiedni do 
małych prac piaskarskich / śrutowniczych.

• Hartowana dysza
• Chromowana obudowa pistoletu
• Średnica dyszy : 3 mm
• Pojemność zbiorniczka : 1 litr
• Przyłącze powietrza : G1/4˝ gwint wewnętrzny
• Zapotrzebowanie powietrza (6 bar) : 318 l/min.
• Waga : 0,850 kg

ST1 PISTOLET DO PIASKOWANIA ZE ZBIORNICZKIEM 1L
Nr kat. Opis
1096000 ST1 Pistolet do piaskowania ze zbiorniczkiem o pojemności 1 litra

PISTOLET ST1 - Lista części
Nr Nr kat. Opis
1 1096010 Dysza zewnętrzna ST1

2 1096011 Pierścień regulacyjny ST1
3 1096012 Dysza wewnętrzna ST1
6 1096013 Kompletny zawór powietrza

6‑1 1096014 Sprężyna zaworu powietrza
6‑2 1096015 Zawór powietrza
6‑3 1096016 Sworzeń zaworu powietrza
7 1096017 Trzpień spustu
8 1096018 Spust
C 1096019 Zestaw naprawczy ST1
9 1096020 Kompletny zbiornik 1 litr
10 1096021 Kompletna pokrywa

10‑1 1096022 Rurka ssąca
11 1096023 Zbiornik 1 litr

1096024 Uszczelka zbiornika (zestaw 10 szt.)
17 1096025 Nypel G 1/4 M × G 1/4 M 
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Pistolet inżektorowy do piaskowania ST1 ze zbiornikiem



Pistolet do piaskowania z wężem, odpowiedni do małych prac 
piaskarskich/ śrutowniczych.

• Hartowana dysza
• Średnica dyszy : 5 mm
• Przyłącze powietrza : G 1/4˝ gwint wewnętrzny
• Zapotrzebowanie powietrza (6 bar) : 318 l /min.
• Waga : 0,780 kg

ST2 PISTOLET DO PIASKOWANIA Z WĘŻEM SSĄCYM
Nr kat. Opis
1097000 ST2 Pistolet do piaskowania, wąż ssący 5 mm
1097100 ST2 Pistolet do piaskowania, wąż ssący 6 mm

PISTOLET ST2 - Lista części
Nr Nr kat. Opis
1 1097010 Zestaw dyszy wewn. i zewn. 5 mm ST2

1 1097011 Zestaw dyszy wewn. i zewn. 6 mm ST2
1‑1 1097012 Oprawa dyszy ST2
1‑2 1097013 Dysza zewnętrzna 5 mm ST2
1‑2 1097014 Dysza zewnętrzna 6 mm ST2
1‑3 1097015 Dysza wewnętrzna ST2
4 1096013 Kompletny zawór powietrza

4‑1 1096014 Sprężyna zaworu powietrza
4‑2 1096015 Zawór powietrza
4‑3 1096016 Sworzeń zaworu powietrza
5 1096017 Trzpień spustu
6 1096018 Spust
7 1097016 Kompletny wąż ssący
17 1096025 Nypel G 1/4 M × G 1/4 M
C 1097017 Zestaw naprawczy ST2

1
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Pistolet inżektorowy do piaskowania ST2 z przewodem ssącym



Airblast oferuje zbiorniki ciśnieniowe odpowiednie do różnorodnych 
zastosowań oraz dostępne w różnym wykonaniu o wysokiej 
wydajności do 30 bar.

Produkt posiada deklarację CE i jest dostarczany wraz z niezbędnymi 
certyfikatami jakości oraz atestami. Zakres oferty obejmuje 
specjalistyczne wyposażenie: manometr, zawór bezpieczeństwa, 
zawór spustowy, zawór kulowy.

Zbiornik dostępny w wersji z farbą poliuretanową  RAL lub 
ocynkowany.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Typ Pojemność (l) Maks. ciśnienie (bar)

1590800 Pionowy 500 11
1590810 Poziomy 500 11
1590820 Pionowy 500 16
1590901 Poziomy 500 16
1590910 Pionowy 750 11
1590920 Poziomy 750 11
1590930 Pionowy 750 16
1590940 Poziomy 750 16
1590000 Poziomy 1000 11
1590100 Pionowy 1000 11
1590200 Poziomy 1000 16
1590300 Pionowy 1000 16
1590400 Poziomy 1500 11
1590500 Pionowy 1500 11
1590600 Poziomy 1500 16
1590700 Pionowy 1500 16
1591000 Poziomy 2000 11
1591100 Pionowy 2000 11
1591200 Poziomy 2000 16
1591300 Pionowy 2000 16
1592000 Poziomy 3000 11
1592100 Pionowy 3000 11
1592200 Poziomy 3000 16
1592300 Pionowy 3000 16

 
Możliwość indywidualnej konfiguracji zbiornika
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Zbiorniki ciśnieniowe



System sterujący oczyszczarką RCV ‑ 125. Dźwignia zainstalowana 
na dyszy łączy się z zaworami wlotowymi i wylotowymi oczyszczarki. 
Zawór sterujący RCV reaguje, gdy dźwignia jest wciśnięta przez 
operatora ‑ zbiornik oczyszczarki jest pod ciśnieniem i rozpoczyna 
się proces oczyszczania strumieniowo‑ściernego. Zwolnienie 
uchwytu powoduje zamknięcie zaworu i proces czyszczenia 
zatrzymuje się, a ciśnienie w zbiorniku spada. Dzięki takiemu 
systemowi bezpieczeństwa proces piaskowania zostaje zatrzymany, 
w przypadku gdy operator straci kontrolę nad dyszą. Gdy proces 
czyszczenia jest zakończony, zawór bezpieczeństwa jest otwierany, 
aby zapobiec aktywacji, nawet gdy dźwignia jest wciśnięta.

Do zastosowań, które wymagają częstego włączania i wyłączania, 
oczyszczarki powinny być wyposażone w zdalne sterowanie 
pneumatyczne utrzymujące ciśnienie, które utrzymuje urządzenie 
pod ciśnieniem, ale jednocześnie umożliwia operatorowi rozpoczęcie 
i zakończenie czyszczenia tak często, jak to jest konieczne. Maszyna 
jest poddawana ciśnieniu i rozprężaniu ręcznie, a uchwyt zdalnego 
sterowania niezależnie steruje włączaniem/wyłączaniem ścierniwa 
i powietrza. Systemy te są dostępne w wersji pneumatycznej 
i elektrycznej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

1200000 RCV ‑ 125 /20 1 1/4˝ ZAWÓR ZDALNEGO STEROWANIA, KOMPLET ZAWIERA: 
Tłumik, 20‑metrowy podwójny wąż okuty, dźwignia „Deadman” DMH ‑ 125

1201000 RCV ‑ 125 /40 1 1/4˝ ZAWÓR ZDALNEGO STEROWANIA, KOMPLET ZAWIERA: 
Tłumik, 40‑metrowy podwójny wąż okuty, dźwignia „Deadman” DMH ‑ 125

1202000 RCV ‑ 125/B TYLKO ZAWÓR ZDALNEGO STEROWANIA (TŁUMIK W ZESTAWIE)
1203000 Dźwignia „Deadman” DMH ‑ 125 do zdalnego sterowania

WĘŻE STEROWANIA PNEUMATYCZNEGO
Nr kat. Opis
1144300 Podwójny wąż ze złączkami, długość 5 m
1144400 Podwójny wąż ze złączkami, długość 20 m
1144500 Podwójny wąż ze złączkami, długość 40 m

1
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Zawór Zdalnego Sterowania RCV - 125



ZAWÓR RCV - 125 - Lista części
Nr Nr kat. Opis Ilość
1 1206000 Korpus zaworu 1

2 1206100 Obudowa cylindra 1

3 1206200 Kolektor wylotowy 1

4 1206300 Pokrywa 1

5 1206400 Zawór wlotowy 1

6 1206500 Cylinder wylotowy 1

7 1206600 Tłok 2

8 1206700 Pokrywa dolna 1

9 1206800 Membrana * 1

10 1206900 Uszczelnienie tłoka * 2

11 1207000 O‑ring * 3

12 1207100 Uszczelka * 2

13 1178000 Nypel sześciokątny mosiężny 1/4˝ 1

14 1178000 Nypel sześciokątny mosiężny 1/4˝ 1

15 1152000 Zawór kulowy 1/4˝ 2

16 1207200 Śruby tłoka 8 × 15 2

17 2225400 Nypel sześciokątny 3/4˝ 1

18 1207400 Śruba 8 × 25 12

19 1207600 Korpus tłumika 1

20 1207700 Pokrywa górna tłumika 1

21 1207800 Pokrywa dolna tłumika 1

22 1207900 Śruby korpusu tłumika 5 × 215 3

23 1208000 Wkładka tłumiąca 1

24 1208100 Wspornik wkładki tłumiącej 1

25 1208600 Nakrętka 6

26 1208400 Kolano śrubunkowe 1

27 2225400 Nypel sześciokątny 3/4˝ 1

28 1208700 Zawór zwrotny (nie pokazano) 1

29 1207500 Zatyczka 1/4˝ (nie pokazano) 1

30 1209600 O‑ring *

* 1205000 Zestaw naprawczy RCV ‑ 125
 
DŹWIGNIA DMH - 125 - Lista części

Nr Nr kat. Opis Ilość
1 1203100 Korpus dźwigni 1
2 1203200 Dźwignia 1
3 1203300 Kolektor powietrza 1
4 1203400 Odrzutnik bezpieczeństwa 1
5 1203500 Uszczelka 1
6 1203600 Korek gumowy 1
7 1203700 Nypel redukcyjny 1/4˝ × 1/8˝ (kalibrowany) 1
8 1203800 Nypel redukcyjny 1/4˝ × 1/8˝ 1
9 1203900 Sprężyna 2
10 1204000 Śruba 5 × 40 2
11 1204100 Śruba 4 × 25 2
12 1204200 Śruba 4 × 10 4
13 1204300 Nakrętka samokontrująca 2
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System sterujący oczyszczarką RCV ‑ 125. Dźwignia zainstalowana na dyszy łączy się 
z zaworami wlotowymi i wylotowymi oczyszczarki. Zawór sterujący RCV reaguje, gdy dźwignia 
jest wciśnięta przez operatora. Zbiornik oczyszczarki jest pod ciśnieniem i rozpoczyna się 
proces oczyszczania strumieniowo‑ściernego. Zwolnienie uchwytu powoduje zamknięcie 
zaworu i proces czyszczenia zatrzymuje się, a ciśnienie w zbiorniku spada. Dzięki takiemu 
systemowi bezpieczeństwa proces piaskowania zostaje zatrzymany, w przypadku gdy operator 
straci kontrolę na dyszą. A gdy proces czyszczenia jest zakończony, zawór bezpieczeństwa 
jest otwierany, aby zapobiec aktywacji, nawet gdy dźwignia jest wciśnięta.

Do zastosowań, które wymagają częstego włączania i wyłączania, piaskarki powinny być 
wyposażone w zdalne sterowanie pneumatyczne utrzymujące ciśnienie, które utrzymuje 
urządzenie pod ciśnieniem, ale jednocześnie umożliwia operatorowi rozpoczęcie i zakończenie 
czyszczenia tak często, jak to jest konieczne. Maszyna jest poddawana ciśnieniu i rozprężaniu 
ręcznie, a uchwyt zdalnego sterowania niezależnie steruje włączaniem/wyłączaniem materiału 
ściernego i powietrza. Systemy te są dostępne w wersji pneumatycznej i elektrycznej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
1122000 Kompletny Zawór Zdalnego Sterowania RCV‑50 1/2˝
1122001 Zawór Zdalnego Sterowania RCV‑50/B 1/2˝ (bez tłumika)
1122202 Zespół tłumika
1203000 Dźwignia DMH‑125 do podwójnego węża zdalnego sterowania (części ‑ patrz str. 24)

ZAWÓR ZDALNEGO STEROWANIA RCV - 50 - Lista części
Nr Nr kat. Opis Ilość
1 1122010 Korpus zaworu 1
2 1122020 Komora powietrza wylotowego 1
3 1122030 Kolektor powietrza wylotowego 1
4 1122040 Pokrywa górna 1
5 1122050 Zawór wlotowy 1
6 1122060 Cylinder powietrza wylotowego 1
7 1122070 Tłok 2
8 1122080 Pokrywa dolna 1
9 1122090 Membrana * 1
10 1122100 Uszczelnienie tłoka * 2
11 1122110 O‑ring * 3
12 1122120 Uszczelka * 2
13 1178000 Nypel sześciokątny mosiężny 1/4˝ 2
14 1122130 Śruby tłoka M6 × 15 2
15 1122140 Nypel 1/2˝ BSP (M) × 3/8˝ BSP (M) 1
16 1122150 Śruba mocująca M6 × 20 12
17 1122160 O‑ring * 1
18 1122170 Korpus tłumika 1
19 1122180 Pokrywa górna tłumika 1
20 1122190 Pokrywa dolna tłumika 1
21 1122200 Śruby korpusu tłumika 5 × 215 3
22 1122210 Wkładka tłumiąca 1
23 1122220 Nakrętka samokontrująca 3
24 1122230 Kolano śrubunkowe 1
25 1122240 Złącze 1
26 1122250 Nypel 3/8˝ BSP (M) × 3/8˝ BSP (M) 1
28 1152000 Zawór kulowy 1/4˝ 2

* 1122203 Zestaw naprawczy RCV ‑ 50

WĘŻE STEROWANIA PNEUMATYCZNEGO

Nr kat. Opis

1144300 Podwójny wąż ze złączkami, długość 5 m

1144400 Podwójny wąż ze złączkami, długość 20 m

1144500 Podwójny wąż ze złączkami, długość 40 m

1
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Zawór Airblast Combo jest zaworem normalnie zamkniętym, 
samozamykającym, łączącym w sobie funkcje zaworu powietrza 
zasilającego i zaworu dekompresyjnego. Jest sterowany poprzez 
elektryczne lub pneumatyczne dźwignie sterujące. Gdy dźwignia 
sterująca „Deadman” jest wciśnięta, tłok zaworu natychmiast 
zmienia pozycję, otwiera wlot powietrza i ściska wąż dekompresyjny, 
zamykając tym samym układ oczyszczarki i rozpoczynając operację 
czyszczenia. Zalety urządzenia to prosta, kompaktowa konstrukcja, 
łatwa obsługa i bezawaryjność.

Zawór Airblast Combo eliminuje potrzebę stosowania drogich 
tłoków i membran, które mogą powodować częste, nieplanowane 
i kosztowne przestoje. Niedrogi wąż do dekompresji można wymienić 
w zaledwie kilka minut, a każdy serwis lub naprawa mogą być 
bezpiecznie przeprowadzone bez zdejmowania zaworu. Duży kanał 
zaworu minimalizuje straty ciśnienia.

Cechy:

• Wytrzymała, odporna na korozję obudowa
• Przyłącze podwójnego węża sterowania
• Montaż w dowolnej pozycji
• Tłok zaworu ściska wąż dekompresyjny
• Duży kanał wewnętrzny dla zwiększenia wydajności czyszczenia

ZAWÓR COMBO ACV

Nr kat. Opis

6094000 ACV ‑ Zawór Combo 1 1/4˝
 
ZAWÓR COMBO ACV - Lista części
Nr Nr kat. Opis Ilość
1 6094100 Nasadka 1

2 6094200 Zacisk 1

3 6094300 Górna prowadnica tłoka 1

4 6094400 Uszczelka górnej prowadnicy * 1

5 6094500 Sprężyna 1

6 6094600 Śruba 3/8˝ × 6˝ 4

7 6094700 Cylinder 1

8 6094800 O‑ring * 1

9 6094900 Pierścień osadczy * 1

10 6095000 Uszczelka drągu tłoka * 1

11 6095100 Tłok 1

12 6095200 Drąg tłoka 1

13 6095300 Uszczelnienie tłoka * 1

14 6095400 Nakrętka 3/8˝ 4

15 6095500 Dolna prowadnica tłoka 1

16 6095600 Uszczelka dolnej prowadnicy * 1

17 6095700 Korpus 1

18 6095800 Zespół zatyczki zaworu * 1

19 6096000 Odpowietrznik 1/8˝ 1

20 6096100 Złącze obrotowe 90° 1/8˝ × 1/8˝ 1

21 6096200 Złącze obrotowe 90° 1/4˝ × 1/4˝ 1

* tylko jako część zestawu naprawczego 6096400
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Zawór Mortar służy do szybkiego otwierania i zamykania strumienia  ścierniwa 
wyrzucanego z dyszy roboczej podczas czyszczenia strumieniowo‑ściernego bez 
dekompresji oczyszczarki.

Wąż ścierniwa przełożony jest przez zawór zaciskający, który po dostarczeniu 
powietrza zaciska się na wężu za pomocą siłownika pneumatycznego (dźwignia 
zwolniona). Po otwarciu dźwigni następuje otwarcie zaworu i tym samym otwierany 
jest pełen przepływ ścierniwa przez wąż. Zawór sterujący odpowiada za sterowanie 
pracą zaworu zaciskowego.

Zawór zaciskowy Mortar dostępny jest w wersji ze sterowaniem pneumatycznym 
i elektro‑pneumatycznym.

Minimalne ciśnienie robocze : 0,4 MPa (4 bar)

Funkcje i zalety:

• Możliwość niezależnego sterowania oczyszczarkami wielostanowiskowymi
• Współpracuje z każdym typem oczyszczarki strumieniowej
• Nadaje się do pracy zarówno w pomieszczeniach jak i w warunkach polowych
• Ustawiany na stałe lub przenośny
• Zapewnia bezpieczeństwo m.in. w przypadku potknięć operatora
• Oszczędności w zużyciu sprężonego powietrza i ścierniwa do 30 %

ZAWÓR MORTAR
Nr kat. Opis

1400000P Mortar AB‑1P, zawór zdalnego sterowania zaciskający wąż 
‑ sterowanie pneumatyczne

1411000E Mortar AB‑1E, zawór zdalnego sterowania zaciskający wąż 
‑ sterowanie elektro‑pneumatyczne

 
ZAWÓR MORTAR - Lista części
Nr Nr kat. Opis Ilość
1 1411000M Tłok 1

2 1412000M Cylinder 1

3 1413000M Podstawa 1

4 1414000M Trzpień 2

5 1415000M Uszczelka typu „U” 1

6 1416000M O‑ring 1

7 1417000M Śruba 2

8 1418000M Podkładka 2

Nie pokazano na rysunku

1419000M Zawór pneumatyczny 3 / 2, ¼˝, kpl. 1

1420000M Zawór elektro‑pneumatyczny 3 / 2, ¼˝ 24 V DC, kpl. 1

Dźwignia i przewody nie wchodzą w skład zestawu. 
Dźwignia pneumatyczna ‑ str. 23 
Przewody pneumatyczne ‑ str. 23 
Dźwignie i przewody elektryczne ‑ str. 28

1
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Niektóre prace strumieniowo‑ścierne wymagają użycia dłuższych odcinków 
węża, ponieważ zbiornik nie może być zlokalizowany w pobliżu wykonywania 
procesu czyszczenia. W przypadku użycia dłuższego przewodu piaskarskiego 
i użycia pneumatycznej dźwigni występuje opóźnienie w uruchomieniu 
(aktywacji) i zatrzymaniu (dezaktywacji) oczyszczarki. Przyczyną tego 
problemu jest czas, przez jaki impuls pneumatyczny dociera do zaworu 
zdalnego sterowania. Im dłuższy wąż, tym większe opóźnienie. Elektryczny 
system deadman E‑DMH / S umożliwia pracę oczyszczarki z większej odległości. 
System elektryczny „Deadman” jest rekomendowany, gdy wąż do piaskowania 
przekracza długość 40 metrów i zapewnia natychmiastową aktywację zaworu 
zdalnego sterowania oraz eliminuje opóźnienie występujące w przypadku 
dźwigni pneumatycznej. Uchwyt działa na zasilaniu 12 / 24 lub 230 V.

Zalety

• Natychmiastowa obsługa zdalna
• Zastępuje pneumatyczną dźwignię i podwójny wąż sterowania
• System elektryczny „Deadman” jest szybszy i mniej podatny na usterki

DŹWIGNIA ELEKTRYCZNA „DEADMAN”
Nr kat. Opis

1203008 E‑DMH Standard, w tym przewód i przyłącza

1203009 E‑DMH Safety clip, w tym przewód i przyłącza

1203010 E‑DMH Premium, w tym przewód i przyłącza

PRZEŁĄCZNIKI MAGNETYCZNE DŹWIGNI ELEKTRYCZNEJ „DEADMAN”

1203011 E‑DMS Magnetic, w tym zacisk, przewód i przyłącza

1203012 E‑DMS Magnetic, w tym taśma na rękę, przewód 
i przyłącza

ELEKTRYCZNA SKRZYNKA STERUJĄCA
Nr kat. Opis
1203018 Elektryczna skrzynka sterująca 230 V z 1,5 m przewodem wraz z przyłączami (opcjonalnie 12 / 24 V)

PRZEDŁUŻENIA
Nr kat. Opis
1203014 Przedłużenie 10 m ze złączami
1203015 Przedłużenie 20 m ze złączami
1203016 Przedłużenie 30 m ze złączami
1203017 Przedłużenie 40 m ze złączami
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Oczyszczarki Airblast wyposażone są w wysokiej jakości separator wilgoci 
Clearline. Separator wilgoci nie pozwala na przedostawanie się oleju i wilgoci 
z kompresora do oczyszczarki.

Jest to konieczne zabezpieczenie przy używaniu starszych kompresorów, lub 
przy pracy w niskich temperaturach, bądź też w dużej odległości od kompresora.

Separator wilgoci Clearline aż w 98% eliminuje wilgoć i olej ze sprężonego 
powietrza. Zapobiega to zawilgoceniu materiału ściernego i wynikającym z tego 
zakłóceniom pracy oczyszczarki.

Dostępne w rozmiarach 1/2˝ i 1 1/2˝.

SEPARATOR WILGOCI CLEARLINE
Nr kat. Opis
4056001 CLEARLINE 1/2˝ do użytku z piaskarką 1028 z przyłączem 1/2˝
4057000 CLEARLINE 1 1/2˝ z ręcznym spustem do stosowania z piaskarkami z przyłączem 1 1/2˝
4058000 CLEARLINE 1 1/2˝  z automatycznym spustem do stosowania z piaskarkami z przyłączem 1 1/2˝

CLEARLINE 1 1/2˝ - Dodatkowe części
Nr kat. Opis

4057600

Zestaw zbiornika zawiera:

 ‑ Zbiornik
 ‑ Wziernik
 ‑ O‑ring
 ‑ Spust manualny

4058100 Opcja spustu automatycznego
4057300 Filtr 40 mikronów

CLEARLINE 1/2˝ - Dodatkowe części
Nr kat. Opis
4056003 Filtr cząstek stałych

1
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Inżektorowy zawór ścierniwa GM‑77 ( 1 1/4˝) to niezwykle proste i skuteczne 
rozwiązanie, dzięki któremu możemy kontrolować dozowanie ścierniwa.

Zamontowany zawór kulowy służy do zamknięcia i otwarcia wylatującego 
ścierniwa (pozwala to na pracę samym powietrzem tzw. „ odmuchiwanie”). 
Natomiast regulacja właściwa wypływu ścierniwa wykonywana jest poprzez 
ustawienie wielkości otworu przepływowego na pierścieniu dozującym.
Regulacja pierścienia realizowana jest poprzez odkręcanie lub dokręcanie 
śrub.

Uwaga:
Nie należy używać zaworu kulowego do regulacji przepływu ścierniwa, 
ponieważ szybko się zużyje. Tylko prawidłowe użytkowanie daje gwarancję długiego użytkowania (co najmniej 1 rok).

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
60500IV GM‑77 zawór ścierniwa, kpl.

 
GM-77 ZAWÓR ŚCIERNIWA - Lista części

Nr Nr kat. Opis

1 60510IV Łącznik zaworu

2 60520IV Nakrętka M 12

3 60530IV Pierścień dozujący, uszczelka

4 60540IV Korpus zaworu

5 2163000 Złącze CFT

6 2165000 Uszczelka złącza

60570IV Zawór kulowy 1/4˝ (nie pokazano)
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Zawór ścierniwa Airblast AP‑7 ( 1/2˝) służy do zapewnienia 
precyzyjnego dozowania ilości ścierniwa do strumienia sprężonego 
powietrza w wylocie urządzenia.

Jedna stała i jedna ruchoma kryza dozująca ze stali nierdzewnej 
zapewniają długą żywotność zaworu oraz wysoki stopień regulacji 
zapewniając maksymalną wydajność bez marnowania materiału 
ściernego.

Zawór ścierniwa AP‑7 najlepiej nadaje się do obróbki strumieniowo‑
ściernej przy użyciu materiałów ściernych jednorazowego użytku, 
takich jak kruszone szkło i żużel pomiedziowy.

Oferujemy pełny wybór zaworów dozujących. Zachęcamy do 
kontaktu w celu dobrania zaworu dozującego odpowiadającego 
Państwa potrzebom.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

6026000 AP‑7 Zawór ścierniwa 1/2˝

 
AP-7 ZAWÓR ŚCIERNIWA - Lista części

Nr Nr kat. Opis Ilość

1 6027000 Górna część korpusu 1

2 6028000 Dolna część korpusu 1

3 6029000 Uszczelka 1

4 6030000 Kryza dozująca 1

5 6031000 Uchwyt 1

6 6032000 Trzpień sprężynowy 1

7 6033000 O‑ring 1

8 6034000 Sprężyna 1

9 6035000 Podkładka 1

1
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Zawór dozujący FSV Airblast służy do zapewnienia precyzyjnego 
dozowania ścierniwa do strumienia sprężonego powietrza w wylocie 
urządzenia. Konstrukcja zaworu FSV, nachylona pod kątem 45° 
sprawia, że mieszanina powietrza i ścierniwa jest jednorodna.

Zawór ścierniwa FSV najlepiej nadaje się do obróbki strumieniowo‑
ściernej przy użyciu materiałów ściernych jednorazowego użytku, 
takich jak kruszone szkło i żużel pomiedziowy.

Oferujemy pełny wybór zaworów dozujących. Zachęcamy do 
kontaktu w celu dobrania zaworu dozującego odpowiadającego 
Państwa potrzebom.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
6001000 FSV Zawór ścierniwa 1 1/4˝

 
FSV ZAWÓR ŚCIERNIWA - Lista części FSV ZAWÓR ŚCIERNIWA - Lista części

Nr Nr kat. Opis Ilość Nr Nr kat. Opis Ilość

1 6002000 Śruba M12 × 45 mm 4 13 6014000 Śruba ustalająca M6 2

2 6003000 Górna część korpusu 1 14 6015000 Uchwyt sworznia 1

3 6004000 Gumowa uszczelka 2 15 6016000 Dźwignia sterująca 1

4 6005000 Zawór 1 16 6017000 Sprężyna dociskowa 1

5 6006000 Tarcza 1 17 6018000 Dławik uszczelniający 1

6 6007000 Dolna część korpusu 1 18 6019000 Uszczelnienie 1

7 6008000 Nakrętka M12 8 19 6020000 Uszczelka 1

8 6009000 Śruba z łbem walcowym 
M6 × 25 mm 1 20 6021000 Śruba pokrywy inspekcyjnej 

M8 × 35 mm 2

9 6010000 Uchwyt dystansowy śruby 1 21 6022000 O‑ring 1

10 6011000 Uszczelka 6 mm 2 22 6023000 Pokrywa inspekcyjna 1

11 6012000 Nakrętka motylkowa M6 1 23 6024000 Nakrętka motylkowa M8 2

12 6013000 Zespół stopera 1 24 6025000 Śruba łącząca FSV 2
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Zawór dozujący SGV Airblast służy do zapewnienia dokładnego dozowania 
ścierniwa do strumienia sprężonego powietrza w wylocie urządzenia.

Zawór SGV jest używany do regulacji ciężkich lub agresywnych materiałów  
ściernych, takich jak śrut staliwny kulisty i łamany, śrut żeliwny łamany lub 
tlenek glinu (elektrokorund). Konstrukcja SGV zapobiega bezpośredniemu 
kontaktowi korpusu zaworu ze strumieniem ścierniwa.

Strumień ścierniwa dotyka tylko gumowej rurki, która może być szybko 
wymieniona w razie zużycia. Ścierniwo jest dozowane przez śrubę dozującą 
znajdującą się w zwężeniu gumowej rurki.

Oferujemy pełny wybór zaworów dozujących. Zachęcamy do kontaktu w celu 
dobrania zaworu dozującego odpowiadającego Państwa potrzebom.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
6062000 SGV Zawór ścierniwa 1˝

 
SGV ZAWÓR ŚCIERNIWA - Lista części

Nr Nr kat. Opis Ilość

1 6062200 Korpus 1

2 6062100 Tuleja gumowa 1˝ ID 1

3 6062500 Śruba regulacyjna 1

4 6062400 Jarzmo 1

5 6062401 Śruba sześciokątna M8 × 1.25 × 35 
z podkładką sprężynową 4

6 6062402 Nakrętka sześciokątna M8 x 1.25 × 35 4

7 6062600 Podkładka 1

8 6062601 Trzpień rolkowy 1

9 6062700 Uchwyt sterujący (pokrętło) 1

1
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Zawór membranowy GVA służy do zapewnienia precyzyjnego dozowania wszelkiego 
rodzaju ścierniwa do strumienia sprężonego powietrza w wylocie urządzenia.

Konstrukcja zaworu membranowego GVA zapobiega zetknięciu górnego korpusu 
zaworu ze strumieniem ścierniwa. Strumień ścierny dotyka tylko dna zaworu 
i membrany, którą po zużyciu można łatwo wymienić. Materiał ścierny jest 
regulowany przez zamknięcie membrany za pomocą śruby dozującej (pokrętła).

Oferujemy pełny wybór zaworów dozujących. Zachęcamy do kontaktu w celu 
dobrania zaworu dozującego odpowiadającego Państwa potrzebom.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
6070000 GVA 12 ‑ Zawór Membranowy Ścierniwa 1/2˝
6070500 GVA 25 ‑ Zawór Membranowy Ścierniwa 1˝
6071000 GVA 32 ‑ Zawór Membranowy Ścierniwa 1 1/4˝
6071500 GVA 38 ‑ Zawór Membranowy Ścierniwa 1 1/2˝

 
GVA ZAWÓR MEMBRANOWY - Lista części

Nr kat. Opis

6071100 Membrana do GVA 25, GVA 32 i GVA 38

6071200 Membrana do GVA 12
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Zawór MICRO AMV zapewnia precyzyjną kontrolę ilości zużywanego 
ścierniwa. Umożliwia dokładny, stały przepływ ścierniwa do dyszy 
śrutowniczej, co prowadzi do znacznych oszczędności kosztów dzięki 
praktycznie zerowej stracie ścierniwa.

Nadaje się do wszystkich rodzajów ścierniw, takich jak garnet, 
drobnoziarnisty tlenek glinu (elektrokorund), jak również śrut staliwny 
kulisty i łamany. Zużywa dużo mniej materiału ściernego w porównaniu 
z innymi zaworami. Możliwość precyzyjnego dozowania ścierniwa 
podnosi produktywność dzięki skutecznej kontroli zużycia materiału 
ściernego. Prosta i niezawodna konstrukcja zapewnia bezawaryjne 
działanie.

Cechy:

• Zajmuje niewiele miejsca
• Wytrzymały, odporny na korozję korpus
• Tuleja uretanowa chroni rdzeń zaworu
• Łatwy w utrzymaniu, mniej części zamiennych
• Nieskończone możliwości dozowania
• Tłok nurnikowy ze stali hartowanej zapewniający długą żywotność
• Dostępna pełna gama części zamiennych

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
6080000 Zawór Micro 1 1/4˝ z poliuretanową tuleją

 
AMV ZAWÓR MICRO - Lista części

Nr Nr kat. Opis Ilość

1 6081000 Pokrętło sterujące 1

2 6081500 Kołek * 1

3 6082000 Śruba 2

4 6082500 Nasadka 1

5 6083000 Tłok nurnikowy * 1

6 6083500 Korpus 1

7 6084000 Uszczelnienie * 1

8 6084500 Tuleja poliuretanowa * 1

9 6085000 Podkładka * 1

10 6086600 Rura nyplowa 1 1/4˝ BSPT (M)
x 1 1/4˝ BSPT (M) 1

11 6082100 Podkładka 2

* 6087000 Zestaw naprawczy AMV
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Zawór Thompson jest normalnie zamkniętym, samouszczelniającym się zaworem 
dozującym ścierniwo, znanym z natychmiastowej, płynnej reakcji na impuls 
z pneumatycznej lub elektrycznej dźwigni „Deadman”. Ten niezawodny zawór 
odcina przepływ ścierniwa do dyszy i jednocześnie uszczelnia zbiornik. Dostępne 
jest zdalne odcięcie materiału ściernego, które pozwala operatorowi zatrzymać 
przepływ mediów, jednocześnie utrzymując stały przepływ powietrza. Zapewnia 
to szybki i łatwy sposób na oczyszczenie węża i oczyszczanych powierzchni.

Został zaprojektowany z myślą o najwyższym bezpieczeństwie operatora. Zawór 
Thompson jest idealny do użytku z wieloma stanowiskami roboczymi i można go 
łatwo dostosować do większości systemów strumieniowo‑ściernych.

Cechy:

• Jedno pokrętło precyzyjnie kontroluje przepływ ścierniwa (wszystkie typy)
• Standardowa poliuretanowa tuleja, lub opcjonalnie tuleja z węglika wolframu 

o wydłużonej żywotności
• Konstrukcja minimalizuje turbulencje powietrza w komorze mieszania, 

zapewniając równomierny przepływ mediów
• Dokładna regulacja umożliwiająca stały przepływ ścierniwa
• Otwór ma wymiary umożliwiające precyzyjne dozowanie materiału ściernego
• Wytrzymały, odporny na korozję korpus

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
6088000 Zawór Thompson 1˝ z tuleją z węglika wolframu
6088500 Zawór Thompson 1˝ z tuleją poliuretanową
6089000 Zawór Thompson 1 1/4˝ z tuleją z węglika wolframu
6089500 Zawór Thompson 1 1/4˝ z tuleją poliuretanową
6090000 Zawór Thompson 1 1/2˝ z tuleją z węglika wolframu
6090500 Zawór Thompson 1 1/2˝ z tuleją poliuretanową

ZAWÓR THOMPSON - Lista części
Nr Nr kat. Opis TC U
1 6091000 Pokrętło sterujące
2 6091100 Pokrywa
3 6091200 Pierścień zderzeniowy
4 6091300 Sprężyna
5 6091400 Nakrętka
6 6091500 Uszczelnienie tłoka * **
7 6091600 Tłok
8 6091700 Nurnik z węglika wolframu * **
9 6091800 Cylinder
10 6091900 Uszczelka nurnika * **
11a 6092900 Tuleja z węglika wolframu *
11b 6092000 Tuleja uretanowa **
12 6092100 Podstawa
13 6092200 Śruba

14
6092300 Nypel 1˝ M × 1˝ M
6092400 Nypel 1¼˝ M × 1¼˝ M
6092500 Nypel 1½˝ M × 1½˝ M

15 6099250 Trzpień tulei
16 6092600 O‑ring **
17 6092700 Wkładka gniazda **
18 6092800 Korpus gniazda **

* 6093000 Zestaw naprawczy tulei z węglika wolframu

** 6093100 Zestaw naprawczy tulei uretanowej
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Druga generacja zaworów Thompson została zaprojektowana w celu zapewnienia 
najwyższej wydajności w dozowaniu ścierniwa. Jest normalnie zamkniętym, 
samouszczelniającym się zaworem dozującym ścierniwo, znanym z natychmiastowej, 
płynnej reakcji na impuls z pneumatycznej lub elektrycznej dźwigni „Deadman”. Ten 
niezawodny zawór odcina przepływ ścierniwa do dyszy i jednocześnie uszczelnia 
zbiornik. Dostępne jest zdalne odcięcie materiału ściernego, które pozwala 
operatorowi zatrzymać przepływ mediów, jednocześnie utrzymując stały przepływ 
powietrza. Zapewnia to szybki i łatwy sposób na oczyszczenie węża oczyszczanych 
powierzchni. Zawór Thompson II jest idealny do użytku z wieloma stanowiskami 
roboczymi i można go łatwo dostosować do większości istniejących systemów 
do obróbki strumieniowo‑ściernej. Niewielki rozmiar zapewnia więcej przestrzeni 
między zaworem a zbiornikiem piaskarki, co ułatwia dostęp.

Zawór Thompson II oferuje jeszcze wyższy poziom wydajności, lepszą obsługę 
i dłuższą żywotność.

Cechy:

• Zabezpieczenie umożliwia łatwą wymianę sprężyny
• Potrójne uszczelnienia nurnika zapobiegają przedostawaniu się ścierniwa do 

komory tłoka i przedłużają żywotność zaworu
• Górna pokrywa zapewnia łatwiejszy dostęp serwisowy do tłoka i uszczelnienia 

tłoka
• Dokładna regulacja umożliwiająca stały przepływ ścierniwa
• Otwór ma wymiary umożliwiające precyzyjne dozowanie materiału ściernego
• Wytrzymały, odporny na korozję korpus
• O‑ring na tulei pozwala na stały przepływ ścierniwa i zapobiega zapchaniu się 

zaworu
• Większe gniazdo pozwala na lepszy przepływ ścierniwa do strumienia powietrza. 

Mniejszy kąt gniazda zapobiega zbieraniu się ścierniwa pod tłokiem, co wydłuża 
żywotność części

• Część środkowa jest oddzielona od cylindra, aby ułatwić wyjmowanie tulei, 
uszczelnienie tłoka i gniazda podczas serwisowania

Oferujemy pełny wybór zaworów dozujących. Zachęcamy do kontaktu w celu 
dobrania zaworu dozującego odpowiadającego Państwa potrzebom.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
6093200 Zawór Thompson II ‑ 1˝ z tuleją z węglika wolframu
6093300 Zawór Thompson II ‑ 1˝ z tuleją poliuretanową
6093400 Zawór Thompson II ‑ 1 1/4˝ z tuleją z węglika wolframu
6093500 Zawór Thompson II ‑ 1 1/4˝ z tuleją poliuretanową
6093600 Zawór Thompson II ‑ 1 1/2˝ z tuleją z węglika wolframu
6093700 Zawór Thompson II ‑ 1 1/2˝ z tuleją poliuretanową
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ZAWÓR THOMPSON II - Lista części

Nr Nr kat. Opis TC U Ilość

1 6099010 Pokrętło sterujące 1

2 6099020 Odpowietrznik 2

3 6099030 Sprężyna ustalająca 1

4 6099040 O‑ring * ** 1

5 6099050 Podkładka 8

6 6099060 Śruba 3/8˝ UNC × 1 1/4˝ Lg. 4

7 6099070 Pokrywa 1

8 6099080 Uszczelka pokrywy * ** 1

10 6099270 Tarcza wibracyjna 1

11 6099090 Sprężyna 1

12 6099100 Nakrętka 1

13 6091500 Uszczelnienie tłoka * ** 1

14 6099110 Tłok 1

15 6099120 Nurnik z węglika wolframu * ** 1

16 6099130 Cylinder 1

17 6091900 Uszczelnienie tłoka (1 ×) 1

18 6099140 Uszczelnienie tłoka (2 ×) 2

19 6099150 Korpus 1

20 6099160 Wkładka gniazda 1

21

6099170 Podstawa 1˝ NPT

16099180 Podstawa 1 1/4˝ NPT

6099190 Podstawa 1 1/2˝ NPT

22 6099200 Śruba 3/8˝ UNC × 4 3/4˝ Lg. 4

23 6099210 Korek 1

24 6099220 O‑ring 1

25
6099230 Tuleja z węglika wolframu * 1
6099240 Tuleja uretanowa **

26 6099250 Trzpień tulei 1

* 6093800 Zestaw naprawczy tulei z węglika wolframu

** 6093900 Zestaw naprawczy tulei uretanowej
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Produkty Strona
Dysze ATSD (X) długie z węglika wolframu 40
Dysze ATJD(X) średnie z węglika wolframu 41
Dysze AT(L) krótkie z węglika wolframu 42
Dysze RJL długie z węglika wolframu 43
Dysze AHTN(X) długie z węglika wolframu 44
Dysze ATCUX(S) długie z węglika wolframu 45
Dysze ADV z podwójną zwężką Venturiego z węglika wolframu 46
Dysze ATST wciskane do węża z węglika wolframu 47
Dysze ABSN (X) długie z azotku krzemu 48
Dysze ABSCX długie z węglika krzemu 49
Dysze ABC (X) długie z węglika boru 50
Dysze ABCXL bardzo długie XL z węglika boru 51
Dysze ABCS wciskane z węglika boru 52
Dysze ASB z węglika wolframu 53
Dysze WIN 54
Miernik średnicy dyszy 55
Dysze kątowe AAM 56
Dysze i oprawy ‑ ABCM / ABCL / ABCLI / ANH z węglika boru 57
Dysze ‑ ABCFT / ABCA / ABCC / ABCR z węglika boru 58
Dysze specjalne ‑ płaskie FAN i kwadratowe SQU 59
Nylonowe i aluminiowe oprawy dysz ‑ NNH/CHE 60
Złącza kłowe i obejmy do węża sprężonego powietrza ‑ SKG / KIG / KAG / SL 61
Nylonowe i żeliwne złącza kłowe ‑ CQT / CQN / CQG 62
Mosiężne szybkozłącza ‑ CCC / OF / IF / M / F 63
Aluminiowe złącza Camlock 64
Węże do piaskowania / igłowy miernik ciśnienia / linka zabezpieczająca wąż 65
Poliuretanowy wąż ssawno‑tłoczny 66
Gumowy wąż ssawno‑tłoczny 67
Gumowy wąż ssawno‑tłoczny ‑ trudnościeralny 68
Wąż do sprężonego powietrza / linka zabezpieczająca wąż 69
Wysokociśnieniowy wąż malarski 70
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Asortyment ATSD (X) obejmuje dysze długie w kształcie zwężki Venturiego 
wykonane z węglika wolframu obleczone aluminiową powłoką. Węglik 
wolframu jest materiałem wybieranym przez większość wykonawców ze 
względu na jego długą żywotność i odporność na ścieranie. Dysze długie 
Venturiego przeznaczone są do standardowych aplikacji z odległości większej 
niż 30 cm od oczyszczanej powierzchni.

Dysza typu ATSD posiada wlot 25 mm (1˝), a dysza ATSDX wlot 32 mm 
(1 1/4˝) ‑ obie są dostępne ze standardowym grubozwojnym gwintem (/ 50) 
lub gwintem drobnozwojnym.

Wysokowydajne dysze zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować 
wydajność obróbki strumieniowo‑ściernej oraz równomiernie rozłożyć 
ścierniwo na oczyszczanym materiale. Zwężka Venturiego przyspiesza 
mieszankę powietrza / ścierniwa przy wylocie z dyszy ‑ zmniejsza to zużycie 
ścierniwa i zwiększa tempo pracy nawet o 40% w porównaniu z dyszami 
prostymi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot
2001000 Dysza ATSD–3 TC z gwintem drobnozwojnym 4,8 mm 135 mm 25 mm

2002000 Dysza ATSD–4 TC z gwintem drobnozwojnym 6,4 mm 135 mm 25 mm

2003000 Dysza ATSD–5 TC z gwintem drobnozwojnym 8,0 mm 145 mm 25 mm

2004000 Dysza ATSD–6 TC z gwintem drobnozwojnym 9,5 mm 170 mm 25 mm

2005000 Dysza ATSD–7 TC z gwintem drobnozwojnym 11,0 mm 200 mm 25 mm

2006000 Dysza ATSD–8 TC z gwintem drobnozwojnym 13,0 mm 230 mm 25 mm

2007000 Dysza ATSDX–4 TC z gwintem drobnozwojnym 6,4 mm 135 mm 32 mm

2008000 Dysza ATSDX–5 TC z gwintem drobnozwojnym 8,0 mm 145 mm 32 mm

2009000 Dysza ATSDX–6 TC z gwintem drobnozwojnym 9,5 mm 170 mm 32 mm

2010000 Dysza ATSDX–7 TC z gwintem drobnozwojnym 11,0 mm 200 mm 32 mm

2011000 Dysza ATSDX–8 TC z gwintem drobnozwojnym 13,0 mm 230 mm 32 mm

2012000 Dysza ATSDX–10 TC z gwintem drobnozwojnym 16,0 mm 230 mm 32 mm

2013000 Dysza ATSDX–12 TC z gwintem drobnozwojnym 19,0 mm 230 mm 32 mm

2014000 Dysza ATSD–3 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 4,8 mm 135 mm 25 mm

2015000 Dysza ATSD–4 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 6,4 mm 135 mm 25 mm

2016000 Dysza ATSD–5 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 8,0 mm 145 mm 25 mm

2017000 Dysza ATSD–6 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 9,5 mm 170 mm 25 mm

2018000 Dysza ATSD–7 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 11,0 mm 200 mm 25 mm

2019000 Dysza ATSD–8 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 13,0 mm 230 mm 25 mm

2020000 Dysza ATSDX–4 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 6,4 mm 135 mm 32 mm

2021000 Dysza ATSDX–5 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 8,0 mm 145 mm 32 mm

2022000 Dysza ATSDX–6 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 9,5 mm 170 mm 32 mm

2023000 Dysza ATSDX–7 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 11,0 mm 200 mm 32 mm

2024000 Dysza ATSDX–8 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 13,0 mm 230 mm 32 mm

2025000 Dysza ATSDX–10 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 16,0 mm 230 mm 32 mm

2026000 Dysza ATSDX–12 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 19,0 mm 230 mm 32 mm

Standardowy rozmiar gwintu dyszy wynosi 50 mm (oznaczenie / 50 w numerze kat.). Pozostałe dysze posiadają gwint drobnozwojny 
41 mm.

Informacje techniczne, takie jak ciśnienie w dyszy, żywotność, zapotrzebowanie powietrza itp., znajdują się na stronach 246 i 247.
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Dysze ATSD (X) długie z węglika wolframu (TC)



Asortyment ATJD (X) obejmuje dysze średnie w kształcie zwężki Venturiego 
wykonane z węglika wolframu obleczone aluminiową powłoką. Węglik wolframu 
jest materiałem wybieranym przez większość wykonawców ze względu na jego 
długą żywotność i odporność na ścieranie. Dysze średnie Venturiego stosowane 
są głównie w aplikacjach, w których obróbka strumieniowo‑ścierna odbywa się 
w ograniczonej przestrzeni, dlatego zalecana odległość między oczyszczaną 
powierzchnią a wylotem dyszy to mniej niż 30 cm.

Dysza typu ATJD posiada wlot 25 mm (1˝), a dysza ATJDX wlot 32 mm (1 1/4˝) ‑ 
obie są dostępne ze standardowym grubozwojnym gwintem (/ 50) lub gwintem 
drobnozwojnym.

Wysokowydajne dysze zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować 
wydajność obróbki strumieniowo‑ściernej oraz równomiernie rozłożyć ścierniwo 
na oczyszczanym materiale. Zwężka Venturiego przyspiesza mieszankę 
powietrza / ścierniwa przy wylocie z dyszy ‑ zmniejsza to zużycie ścierniwa 
i zwiększa tempo pracy nawet o 40% w porównaniu z dyszami prostymi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot
2027000 Dysza ATJD–3 TC z gwintem drobnozwojnym 4,8 mm 85 mm 25 mm

2028000 Dysza ATJD–4 TC z gwintem drobnozwojnym 6,4 mm 85 mm 25 mm

2029000 Dysza ATJD–5 TC z gwintem drobnozwojnym 8,0 mm 85 mm 25 mm

2030000 Dysza ATJD–6 TC z gwintem drobnozwojnym 9,5 mm 85 mm 25 mm

2031000 Dysza ATJD–7 TC z gwintem drobnozwojnym 11,0 mm 85 mm 25 mm

2032000 Dysza ATJD–8 TC z gwintem drobnozwojnym 13,0 mm 85 mm 25 mm

2032900 Dysza ATJDX–4 TC z gwintem drobnozwojnym 6,4 mm 85 mm 32 mm

2033000 Dysza ATJDX–5 TC z gwintem drobnozwojnym 8,0 mm 85 mm 32 mm

2034000 Dysza ATJDX–6 TC z gwintem drobnozwojnym 9,5 mm 85 mm 32 mm

2035000 Dysza ATJDX–7 TC z gwintem drobnozwojnym 11,0 mm 85 mm 32 mm

2036000 Dysza ATJDX–8 TC z gwintem drobnozwojnym 13,0 mm 85 mm 32 mm

2037000 Dysza ATJDX–10 TC z gwintem drobnozwojnym 16,0 mm 85 mm 32 mm

2038000 Dysza ATJD–3 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 4,8 mm 85 mm 25 mm

2039000 Dysza ATJD–4 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 6,4 mm 85 mm 25 mm

2040000 Dysza ATJD–5 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 8,0 mm 85 mm 25 mm

2041000 Dysza ATJD–6 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 9,5 mm 85 mm 25 mm

2042000 Dysza ATJD–7 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 11,0 mm 85 mm 25 mm

2043000 Dysza ATJD–8 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 13,0 mm 85 mm 25 mm

2043900 Dysza ATJDX–4 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 6,4 mm 85 mm 32 mm

2044000 Dysza ATJDX–5 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 8,0 mm 85 mm 32 mm

2045000 Dysza ATJDX–6 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 9,5 mm 85 mm 32 mm

2046000 Dysza ATJDX–7 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 11,0 mm 85 mm 32 mm

2047000 Dysza ATJDX–8 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 13,0 mm 85 mm 32 mm

2048000 Dysza ATJDX–10 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 16,0 mm 85 mm 32 mm

Standardowy rozmiar gwintu dyszy wynosi 50 mm (oznaczenie / 50 w numerze kat.). Pozostałe dysze posiadają gwint drobnozwojny 
41 mm.

Informacje techniczne, takie jak ciśnienie w dyszy, żywotność, zapotrzebowanie powietrza itp., znajdują się na stronach 246 i 247.
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Dysze ATJD(X) średnie z węglika wolframu (TC)



Asortyment AT (L) obejmuje dysze krótkie wykonane z węglika wolframu 
obleczone aluminiową powłoką. Węglik wolframu jest materiałem wybieranym 
przez większość wykonawców ze względu na jego długą żywotność i odporność 
na ścieranie.

Seria ta przeznaczona jest do stosowania na wąż piaskarski 13 mm (1/2˝) oraz do 
zbiorników o pojemności 18 litrów lub do oczyszczarek kabinowych. Dysze ATL 
mają gwint grubozwojny (28 mm), a dysze AT gwint drobnozwojny (26 mm).

Wysokowydajne dysze zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować 
wydajność obróbki strumieniowo‑ściernej oraz równomiernie rozłożyć ścierniwo 
na oczyszczanym materiale.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot
2085000 Dysza AT–2 TC z gwintem drobnozwojnym 26 mm 3,2 mm 45 mm 13 mm

2086000 Dysza AT–3 TC z gwintem drobnozwojnym 26 mm 4,8 mm 45 mm 13 mm

2087000 Dysza AT–4 TC z gwintem drobnozwojnym 26 mm 6,5 mm 45 mm 13 mm

2088000 Dysza AT–5 TC z gwintem drobnozwojnym 26 mm 8,0 mm 45 mm 13 mm

2089000 Dysza AT–6 TC z gwintem drobnozwojnym 26 mm 9,5 mm 45 mm 13 mm

2090000 Dysza AT–8 TC z gwintem drobnozwojnym 26 mm 13,0 mm 45 mm 13 mm

2085100 Dysza ATL–2 TC z gwintem gruboozwojnym 28 mm 3,2 mm 45 mm 13 mm

2086100 Dysza ATL–3 TC z gwintem gruboozwojnym 28 mm 4,8 mm 45 mm 13 mm

2087100 Dysza ATL–4 TC z gwintem gruboozwojnym 28 mm 6,5 mm 45 mm 13 mm

2088100 Dysza ATL–5 TC z gwintem gruboozwojnym 28 mm 8,0 mm 45 mm 13 mm

2089100 Dysza ATL–6 TC z gwintem gruboozwojnym 28 mm 9,5 mm 45 mm 13 mm

2090100 Dysza ATL–8 TC z gwintem gruboozwojnym 28 mm 13,0 mm 45 mm 13 mm

Informacje techniczne, takie jak ciśnienie w dyszy, żywotność, zapotrzebowanie powietrza itp., znajdują się na stronach 246 i 247.

STRONA 42 ROZDZIAŁ 2

Dysze AT(L) krótkie z węglika wolframu (TC)



Asortyment RJL obejmuje dysze długie w kształcie zwężki Venturiego 
wykonane z węglika wolframu w powłoce aluminiowej dodatkowo pokrytej 
gumą. Węglik wolframu jest materiałem wybieranym przez większość 
wykonawców ze względu na jego długą żywotność i odporność na ścieranie. 
Gumowa powłoka zapewnia dodatkową ochronę dyszy przy pracy w trudnych 
warunkach. Dysze długie Venturiego przeznaczone są do standardowych 
aplikacji z odległości większej niż 30 cm od oczyszczanej powierzchni.

Seria RJL jest dostępna z wlotem 32 mm (1 1/4˝) i gwintem grubozwojnym, 
z zakresem otworów od 4,8 mm do 19 mm.

Wysokowydajne dysze zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować 
wydajność obróbki strumieniowo‑ściernej oraz równomiernie rozłożyć 
ścierniwo na oczyszczanym materiale. Zwężka Venturiego przyspiesza 
mieszankę powietrza / ścierniwa przy wylocie z dyszy ‑ zmniejsza to zużycie 
ścierniwa i zwiększa tempo pracy nawet o 40% w porównaniu z dyszami 
prostymi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot
2049000 Dysza RJL –3 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 4,8 mm 135 mm 32 mm

2050000 Dysza RJL–4 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 6,5 mm 135 mm 32 mm

2051000 Dysza RJL–5 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 8,0 mm 145 mm 32 mm

2052000 Dysza RJL–6 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 9,5 mm 170 mm 32 mm

2053000 Dysza RJL–7 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 11,0 mm 200 mm 32 mm

2054000 Dysza RJL–8 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 13,0 mm 235 mm 32 mm

2054100 Dysza RJL–10 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 16,0 mm 235 mm 32 mm

2054200 Dysza RJL–12 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 19,0 mm 235 mm 32 mm

Informacje techniczne, takie jak ciśnienie w dyszy, żywotność, zapotrzebowanie powietrza itp., znajdują się na stronach 246 i 247.
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STRONA 43ROZDZIAŁ 2

Dysze RJL długie z węglika wolframu (TC)



Dysze serii AHTN (X) to dysze długie w kształcie zwężki Venturiego 
wykonane z węglika wolframu w technologii Hi‑Tec. Węglik wolframu jest 
materiałem wybieranym przez większość wykonawców ze względu na jego 
długą żywotność i odporność na ścieranie. Powłoka wykonana w technologii 
Hi‑Tec charakteryzuje się dużą wytrzymałością. Dysze długie Venturiego 
przeznaczone są do standardowych aplikacji z odległości większej niż 30 cm 
od oczyszczanej powierzchni.

Wysokowydajne dysze zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować 
wydajność obróbki strumieniowo‑ściernej oraz równomiernie rozłożyć 
ścierniwo na oczyszczanym materiale. Zwężka Venturiego przyspiesza 
mieszankę powietrza / ścierniwa przy wylocie z dyszy ‑ zmniejsza to zużycie 
ścierniwa i zwiększa tempo pracy nawet o 40% w porównaniu z dyszami 
prostymi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Dysza AHTN ma wlot 25 mm (1˝) i gwint grubozwojny 50 mm
Nr kat. Opis Otwór Wlot
2410000 Dysza AHTN –3 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 4,8 mm 25 mm

2411000 Dysza AHTN–4 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 6,4 mm 25 mm

2412000 Dysza AHTN–5 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 8,0 mm 25 mm

2413000 Dysza AHTN–6 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 9,5 mm 25 mm

2414000 Dysza AHTN–7 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 11,0 mm 25 mm

2415000 Dysza AHTN–8 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 13,0 mm 25 mm

Dysza AHTN ma wlot 32 mm (1 1/4˝) i gwint grubozwojny 50 mm
Nr kat. Opis Otwór Wlot

2416000 Dysza AHTNX‑3 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 4,8 mm 32 mm

2417000 Dysza AHTNX‑4 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 6,4 mm 32 mm

2418000 Dysza AHTNX‑5 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 8,0 mm 32 mm

2419000 Dysza AHTNX‑6 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 9,5 mm 32 mm

2420000 Dysza AHTNX‑7 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 11,0 mm 32 mm

2421000 Dysza AHTNX‑8 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 13,0 mm 32 mm

Informacje techniczne, takie jak ciśnienie w dyszy, żywotność, zapotrzebowanie powietrza itp., znajdują się na stronach 246 i 247.

STRONA 44 ROZDZIAŁ 2

Dysze AHTN(X) długie z węglika wolframu (TC)



Dysze serii ATCUX (S) to dysze długie w kształcie zwężki Venturiego 
wykonane z węglika wolframu pokryte trwałą powłoką poliuretanową. 
Węglik wolframu jest materiałem wybieranym przez większość wykonawców 
ze względu na jego długą żywotność i odporność na ścieranie. Istotną cechą 
powłoki poliuretanowej jest duża wytrzymałość. Dysze długie Venturiego 
przeznaczone są do standardowych aplikacji z odległości większej niż 30 cm 
od oczyszczanej powierzchni.

Wysokowydajne dysze zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować 
wydajność obróbki strumieniowo‑ściernej oraz równomiernie rozłożyć 
ścierniwo na oczyszczanym materiale. Zwężka Venturiego przyspiesza 
mieszankę powietrza / ścierniwa przy wylocie z dyszy ‑ zmniejsza to zużycie 
ścierniwa i zwiększa tempo pracy nawet o 40% w porównaniu z dyszami 
prostymi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Dysza ATCUX (S) ma wlot 25 mm (1˝) i gwint grubozwojny 50 mm. Kolor: niebieski
Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot
2474500 Dysza ATCUXS –3 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 4,8 mm 74 mm 25 mm

2475000 Dysza ATCUXS–4 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 6,5 mm 74 mm 25 mm

2476000 Dysza ATCUXS–5 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 8,0 mm 74 mm 25 mm

2477000 Dysza ATCUXS–6 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 9,5 mm 74 mm 25 mm

2478000 Dysza ATCUXS–7 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 11,0 mm 74 mm 25 mm

2479000 Dysza ATCUXS–8 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 12,5 mm 74 mm 25 mm

Dysza ATCUX ma wlot 32 mm (1 1/4˝) i gwint grubozwojny 50 mm. Kolor: zielony
Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot

2470000 Dysza ATCUX‑4 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 6,5 mm 130 mm 32 mm

2471000 Dysza ATCUX‑5 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 8,0 mm 150 mm 32 mm

2472000 Dysza ATCUX‑6 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 9,5 mm 170 mm 32 mm

2473000 Dysza ATCUX‑7 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 11,0 mm 200 mm 32 mm

2474000 Dysza ATCUX‑8 / 50 TC z grubozwojnym gwintem 50 mm 12,5 mm 210 mm 32 mm

Informacje techniczne, takie jak ciśnienie w dyszy, żywotność, zapotrzebowanie powietrza itp., znajdują się na stronach 246 i 247.
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STRONA 45ROZDZIAŁ 2

Dysze ATCUX(S) długie z węglika wolframu (TC)



Dysze serii ADV z podwójną zwężką Venturiego. Podwójna zwężka Venturiego 
pozwala na zwiększenie osiągów w obróbce strumieniowo‑ściernej o 35% 
w porównaniu ze standardową dyszą Venturiego, przy niewielkiej utracie 
prędkości ściernej.

Przeznaczone do prac, w których wymagana jest średnia ścieralność, 
z bardziej równomiernym rozproszeniem materiału ściernego i większym 
strumieniem.

Wysokowydajne dysze zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować 
wydajność obróbki strumieniowo‑ściernej oraz równomiernie rozłożyć 
ścierniwo na oczyszczanym materiale. Zwężka Venturiego przyspiesza 
mieszankę powietrza / ścierniwa przy wylocie z dyszy ‑ zmniejsza to zużycie 
ścierniwa i zwiększa tempo pracy nawet o 40% w porównaniu z dyszami 
prostymi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Dysza ADV z podwójną zwężką Venturiego. Powłoka aluminiowa/obudowa stalowa/wkładka 
z węglika wolframu z gwintem drobnozwojnym (1.25˝ 11.5 TPI - NPSM)
Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot
2440000 Dysza ADV–4 6,4 mm 159 mm 25 mm

2441000 Dysza ADV–5 8,0 mm 173 mm 25 mm

2477000 Dysza ADV–6 9,5 mm 189 mm 25 mm

2478000 Dysza ADV–7 11,0 mm 228 mm 25 mm

2479000 Dysza ADV–8 13,0 mm 247 mm 25 mm

Dysza ADV z podwójną zwężką Venturiego. Powłoka aluminiowa/obudowa stalowa/wkładka 
z węglika wolframu z gwintem grubozwojnym (2˝ 4.5 TPI - UNC)
Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot

2450000 Dysza ADV‑4 / 50 6,4 mm 159 mm 25 mm

2451000 Dysza ADV‑5 / 50 8,0 mm 173 mm 25 mm

2452000 Dysza ADV‑6 / 50 9,5 mm 189 mm 25 mm

2453000 Dysza ADV‑7 / 50 11,0 mm 228 mm 25 mm

2454000 Dysza ADV‑8 / 50 13,0 mm 247 mm 25 mm

Informacje techniczne, takie jak ciśnienie w dyszy, żywotność, zapotrzebowanie powietrza itp., znajdują się na stronach 246 i 247.

STRONA 46 ROZDZIAŁ 2

Dysze ADV z podwójną zwężką Venturiego



Dysze serii ATST to dysze wciskane do węża wykonane z węglika wolframu 
w aluminiowej powłoce. Dysze „wciskane” pasują bezpośrednio do węża 
piaskarskiego bez użycia oprawy, co pozwala na większą możliwość 
manewrowania w trudno dostępnych miejscach. Węglik wolframu jest 
materiałem wybieranym przez większość wykonawców ze względu na 
jego długą żywotność i odporność na ścieranie. Istotną cechą powłoki 
aluminiowej jest duża wytrzymałość. Seria ATST jest dostępna w wersjach 
do użytkowania z wężem o średnicy 25mm i 32 mm.

Wysokowydajne dysze zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować 
wydajność obróbki strumieniowo‑ściernej oraz równomiernie rozłożyć 
ścierniwo na oczyszczanym materiale. Zwężka Venturiego przyspiesza 
mieszankę powietrza / ścierniwa przy wylocie z dyszy ‑ zmniejsza to 
zużycie ścierniwa i zwiększa tempo pracy nawet o 40% w porównaniu 
z dyszami prostymi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot
2116000 Dysza wciskana do węża ATST–5 / 25 TC 8,0 mm 115 mm 25 mm

2117000 Dysza wciskana do węża ATST–6 / 25 TC 10,0 mm 115 mm 25 mm

Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot

2118000 Dysza wciskana do węża ATST‑5 / 32 TC 8,0 mm 115 mm 32 mm

2118100 Dysza wciskana do węża ATST‑6 / 32 TC 10,0 mm 115 mm 32 mm

2118200 Dysza wciskana do węża ATST‑8 / 32 TC 11,0 mm 115 mm 32 mm

Informacje techniczne, takie jak ciśnienie w dyszy, żywotność, zapotrzebowanie powietrza itp., znajdują się na stronach 246 i 247.
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STRONA 47ROZDZIAŁ 2

Dysze ATST wciskane do węża



Dysze serii ABSNX to dysze długie w kształcie zwężki Venturiego wykonane 
z azotku krzemu, obleczone powłoką poliuretanową. Zastosowanie 
materiału jakim jest azotek krzemu zmniejsza ciężar dyszy o około 
50% w porównaniu ze standardowymi dyszami o tym samym rozmiarze 
‑ zmniejsza to zmęczenie operatora i tym samym zwiększa wydajność 
obróbki. Azotek krzemu jest również bardziej wytrzymały niż inne 
materiały, z których wykonywane są dysze, dzięki czemu możliwy jest 
okres eksploatacji ponad 500 godzin. Powłoka poliuretanowa chroni dyszę 
przed pęknięciem np. w przypadku upadku lub uderzenia w miejscu pracy. 
Formowanie zabezpieczającej  powłoki poliuretanowej  odbywa się metodą 
próżniową, co gwarantuje dokładne dopasowanie dyszy do oprawy.

Dysza typu ABSN posiada wlot 25 mm (1˝), a dysza ABSNX wlot 
32 mm (1¼˝) ‑ obie są dostępne ze standardowym (grubozwojnym) 
gwintem (/ 50) lub gwintem drobnozwojnym.

Wysokowydajne dysze zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować 
wydajność obróbki strumieniowo‑ściernej oraz równomiernie rozłożyć 
ścierniwo na oczyszczanym materiale. Zwężka Venturiego przyspiesza 
mieszankę powietrza / ścierniwa przy wylocie z dyszy ‑ zmniejsza to zużycie 
ścierniwa i zwiększa tempo pracy nawet o 40% w porównaniu z dyszami 
prostymi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot
2026100 Dysza ABSN–3 / 50 SN z gwintem grubozwojnym 50 mm 4,8 mm 115 mm 25 mm

2026200 Dysza ABSN–4 / 50 SN z gwintem grubozwojnym 50 mm 6,5 mm 135 mm 25 mm

Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot

2026300 Dysza ABSNX‑5 / 50 SN z gwintem grubozwojnym 50 mm 8,0 mm 150 mm 32 mm

2026400 Dysza ABSNX‑6 / 50 SN z gwintem grubozwojnym 50 mm 9,5 mm 170 mm 32 mm

2026500 Dysza ABSNX‑7 / 50 SN z gwintem grubozwojnym 50 mm 11,0 mm 205 mm 32 mm

2026700 Dysza ABSNX‑8 / 50 SN z gwintem grubozwojnym 50 mm 13,0 mm 235 mm 32 mm

Informacje techniczne, takie jak ciśnienie w dyszy, żywotność, zapotrzebowanie powietrza itp., znajdują się na stronach 246 i 247.

STRONA 48 ROZDZIAŁ 2

Dysze ABSN (X) długie z azotku krzemu (SN)



Dysze serii ABSCX to dysze długie w kształcie zwężki Venturiego wykonane 
z węglika krzemu, obleczone powłoką poliuretanową. Zastosowanie materiału 
jakim jest węglik krzemu zmniejsza ciężar dyszy o około 40% w porównaniu 
ze standardowymi dyszami o tym samym rozmiarze ‑ zmniejsza to zmęczenie 
operatora i tym samym zwiększa wydajność obróbki. Istotną cechą dysz 
z węglika krzemu jest ich wytrzymałość, która zapewnia dłuższą żywotność 
w porównaniu do standardowych dysz.

Seria ABSCX jest dostępna z wlotem 32 mm (1 1/4˝) i standardowym 
(grubozwojnym) gwintem (/ 50).

Wysokowydajne dysze zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować 
wydajność obróbki strumieniowo‑ściernej oraz równomiernie rozłożyć 
ścierniwo na oczyszczanym materiale. Zwężka Venturiego przyspiesza 
mieszankę powietrza / ścierniwa przy wylocie z dyszy ‑ zmniejsza to zużycie 
ścierniwa i zwiększa tempo pracy nawet o 40% w porównaniu z dyszami 
prostymi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot
2048300 Dysza ABSCX – 5 / 50 SC z gwintem grubozwojnym 50 mm 8,0 mm 145 mm 32 mm

2048400 Dysza ABSCX – 6 / 50 SC z gwintem grubozwojnym 50 mm 9,5 mm 170 mm 32 mm

2048500 Dysza ABSCX – 7 / 50 SC z gwintem grubozwojnym 50 mm 11,0 mm 200 mm 32 mm

2048600 Dysza ABSCX – 8 / 50 SC z gwintem grubozwojnym 50 mm 13,0 mm 230 mm 32 mm

Informacje techniczne, takie jak ciśnienie w dyszy, żywotność, zapotrzebowanie powietrza itp., znajdują się na stronach 246 i 247.
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STRONA 49ROZDZIAŁ 2

Dysze ABSCX długie z węglika krzemu (SC)



Dysze serii ABC (X) to dysze długie w kształcie zwężki Venturiego 
wykonane z węglika boru, obleczone powłoką aluminiową. Węglik boru jest 
najtwardszym materiałem z jakiego wykonywane są dysze, dlatego dysza 
ABC (X) jest idealna do oczyszczania takimi ścierniwami jak tlenek glinu 
(elektrokorund), węglik krzemu i śrut staliwny łamany, często również są 
stosowane w komorach śrutowniczych.

Dysza typu ABC posiada wlot 25 mm (1˝), a dysza ABCX wlot 32 mm (1¼˝) 
‑ obie są dostępne ze standardowym (grubozwojnym) gwintem (/ 50) lub 
gwintem drobnozwojnym.

Wysokowydajne dysze zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować 
wydajność obróbki strumieniowo‑ściernej oraz równomiernie rozłożyć 
ścierniwo na oczyszczanym materiale. Zwężka Venturiego przyspiesza 
mieszankę powietrza / ścierniwa przy wylocie z dyszy ‑ zmniejsza to zużycie 
ścierniwa i zwiększa tempo pracy nawet o 40% w porównaniu z dyszami 
prostymi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot
2121900 Dysza ABC–3 BC z gwintem drobnozwojnym 5,0 mm 140 mm 25 mm

2122000 Dysza ABC–4 BC z gwintem drobnozwojnym 6,0 mm 140 mm 25 mm

2122100 Dysza ABC–5 BC z gwintem drobnozwojnym 8,0 mm 140 mm 25 mm

2122200 Dysza ABC–5 BC z gwintem drobnozwojnym 8,0 mm 165 mm 25 mm

2122300 Dysza ABC–6 BC z gwintem drobnozwojnym 10,0 mm 165 mm 25 mm

2122400 Dysza ABC–8 BC z gwintem drobnozwojnym 12,0 mm 165 mm 25 mm

2122600 Dysza ABC–9 BC z gwintem drobnozwojnym 14,0 mm 220 mm 25 mm

2307000 Dysza ABCX–3 BC z gwintem drobnozwojnym 5,0 mm 140 mm 32 mm

2307100 Dysza ABCX–4 BC z gwintem drobnozwojnym 6,0 mm 140 mm 32 mm

2307200 Dysza ABCX–5 BC z gwintem drobnozwojnym 8,0 mm 140 mm 32 mm

2307300 Dysza ABCX–5 BC z gwintem drobnozwojnym 8,0 mm 165 mm 32 mm

2307400 Dysza ABCX–6 BC z gwintem drobnozwojnym 10,0 mm 165 mm 32 mm

2307500 Dysza ABCX–8 BC z gwintem drobnozwojnym 12,0 mm 165 mm 32 mm

2307700 Dysza ABCX–9 BC z gwintem drobnozwojnym 14,0 mm 220 mm 32 mm

2120600 Dysza ABC–3 / 50 BC z gwintem grubozwojnym 50 mm 5,0 mm 140 mm 25 mm

2120700 Dysza ABC–4 / 50 BC z gwintem grubozwojnym 50 mm 6,0 mm 140 mm 25 mm

2120800 Dysza ABC–5 / 50 BC z gwintem grubozwojnym 50 mm 8,0 mm 140 mm 25 mm

2120900 Dysza ABC–5 / 50 BC z gwintem grubozwojnym 50 mm 8,0 mm 165 mm 25 mm

2121000 Dysza ABC–6 / 50 BC z gwintem grubozwojnym 50 mm 10,0 mm 165 mm 25 mm

2121100 Dysza ABC–8 / 50 BC z gwintem grubozwojnym 50 mm 12,0 mm 165 mm 25 mm

2121300 Dysza ABC–9 / 50 BC z gwintem grubozwojnym 50 mm 14,0 mm 220 mm 25 mm

2307800 Dysza ABCX – 3 / 50 BC z gwintem grubozwojnym 50 mm 5,0 mm 140 mm 32 mm

2307900 Dysza ABCX – 4 / 50 BC z gwintem grubozwojnym 50 mm 6,0 mm 140 mm 32 mm

2308000 Dysza ABCX – 5 / 50 BC z gwintem grubozwojnym 50 mm 8,0 mm 140 mm 32 mm

2308100 Dysza ABCX – 5 / 50 BC z gwintem grubozwojnym 50 mm 8,0 mm 165 mm 32 mm

2308200 Dysza ABCX – 6 / 50 BC z gwintem grubozwojnym 50 mm 10,0 mm 165 mm 32 mm

2308201 Dysza ABCX ‑ 7 / 50 BC z gwintem grubozwojnym 50 mm 11,0 mm 165 mm 32 mm

2308300 Dysza ABCX – 8 / 50 BC z gwintem grubozwojnym 50 mm 12,0 mm 165 mm 32 mm

2308400 Dysza ABCX – 9 / 50 BC z gwintem grubozwojnym 50 mm 14,0 mm 220 mm 32 mm

Informacje techniczne, takie jak ciśnienie w dyszy, żywotność, zapotrzebowanie powietrza itp., znajdują się na stronach 246 i 247.
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Dysze ABC (X) długie z węglika boru (BC)



Dysze serii ABCXL to wyjątkowo długie dysze w kształcie zwężki Venturiego 
wykonane z węglika boru w obudowie aluminiowej. Długość dyszy sprawia, 
że cząsteczki ścierniwa osiągają większą prędkość wyjściową, dzięki czemu 
strumień ścierniwa jest bardziej skoncentrowany, tym samym zwiększając 
wydajność pracy. Dysze te są szczególnie odpowiednie do oczyszczania 
większych produktów.

Węglik boru jest najtwardszym materiałem z jakiego wykonywane są dysze, 
dlatego dysza ABCXL jest idealna do oczyszczania takimi ścierniwami jak 
tlenek glinu (elektrokorund), węglik krzemu i śrut staliwny.

Seria ABCXL jest dostępna z wlotem 32 mm (1 1/4˝) i standardowym gwintem 
grubozwojnym 50 mm.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot
2304100 Dysza ABCXL‑4 / 50 XL BC 6,4 mm 305 mm 32 mm

2304200 Dysza ABCXL‑5 / 50 XL BC 8,0 mm 305 mm 32 mm

2304300 Dysza ABCXL‑6 / 50 XL BC 9,5 mm 305 mm 32 mm

2304400 Dysza ABCXL‑7 / 50 XL BC 11,1 mm 305 mm 32 mm

2304500 Dysza ABCXL‑8 / 50 XL BC 12,7 mm 305 mm 32 mm

2304600 Dysza ABCXL‑9 / 50 XL BC 15,1 mm 305 mm 32 mm
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Dysze ABCXL bardzo długie XL z węglika boru (BC)



Dysze serii ABCS to dysze wciskane do węża wykonane z węglika boru 
w aluminiowej powłoce. Dysze „wciskane” pasują bezpośrednio do węża 
piaskarskiego bez użycia oprawy, co pozwala na większą możliwość 
manewrowania w trudno dostępnych miejscach. Węglik boru jest 
najtwardszym materiałem z jakiego wykonywane są dysze, dlatego dysza 
ABCS jest idealna do oczyszczania takimi ścierniwami jak tlenek glinu 
(elektrokorund), węglik krzemu i śrut staliwny łamany, często również są 
stosowane w komorach śrutowniczych.

Seria ABCS jest dostępna do użytkowania z wężem o średnicy 25 mm 
i 32 mm.

Wysokowydajne dysze zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować 
wydajność obróbki strumieniowo‑ściernej oraz równomiernie rozłożyć 
ścierniwo na oczyszczanym materiale. Zwężka Venturiego przyspiesza 
mieszankę powietrza / ścierniwa przy wylocie z dyszy ‑ zmniejsza to 
zużycie ścierniwa i zwiększa tempo pracy nawet o 40% w porównaniu 
z dyszami prostymi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot
2119000 Dysza wciskana do węża ABCS–3 / 25 BC 5,0 mm 100 mm 25 mm

2119100 Dysza wciskana do węża ABCS–4 / 25 BC 6,0 mm 100 mm 25 mm

2119200 Dysza wciskana do węża ABCS–5 / 25 BC 8,0 mm 100 mm 25 mm

2119300 Dysza wciskana do węża ABCS–6 / 25 BC 10,0 mm 100 mm 25 mm

Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot

2119400 Dysza wciskana do węża ABCS‑4 / 32 BC 6,0 mm 110 mm 32 mm

2119500 Dysza wciskana do węża ABCS‑5 / 32 BC 8,0 mm 110 mm 32 mm

2119600 Dysza wciskana do węża ABCS‑6 / 32 BC 10,0 mm 110 mm 32 mm

2119601 Dysza wciskana do węża ABCS‑7 / 32 BC 11,0 mm 110 mm 32 mm

2119700 Dysza wciskana do węża ABCS‑8 / 32 BC 12,0 mm 110 mm 32 mm

2119800 Dysza wciskana do węża ABCS‑9 / 32 BC 14,0 mm 110 mm 32 mm

Informacje techniczne, takie jak ciśnienie w dyszy, żywotność, zapotrzebowanie powietrza itp., znajdują się na stronach 246 i 247.
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Dysze ABCS wciskane z węglika boru



Wysokowydajne dysze zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować 
wydajność obróbki strumieniowo‑ściernej oraz równomiernie rozłożyć 
ścierniwo na oczyszczanym materiale. Zwężka Venturiego przyspiesza 
mieszankę powietrza / ścierniwa przy wylocie z dyszy ‑ zmniejsza to 
zużycie ścierniwa i zwiększa tempo pracy nawet o 40% w porównaniu 
z dyszami prostymi. Oferujemy pełny wybór dysz o różnych średnicach 
otworów, rozmiarach i materiałach wkładek / obudowy / powłoki.

Rozmiar otworu dyszy do piaskowania określa szybkość czyszczenia, 
zużycie ścierniwa i zużycie powietrza. Wybierając dyszę należy wziąć pod 
uwagę wymaganą szybkość czyszczenia, dostępne sprężone powietrze, 
rozmiar zbiornika do piaskowania i wewnętrzną średnicę rur, węża do 
piaskowania i węża powietrza. W większości operacji oczyszczania stosuje 
się dyszę numer 5 (z otworem 8 mm) lub numer 6 (z otworem 9,5 mm). 
Tabele zużycia / zapotrzebowania i kompatybilnych konfiguracji znajdują 
się na końcu tego katalogu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot
2107000 Dysze Spinnerblast ASB–13 TC 6,5 mm 55 mm 13 mm

2108000 Dysze Spinnerblast ASB–14 TC 8,0 mm 55 mm 13 mm

2109000 Dysze Spinnerblast ASB–15 TC 8,0 mm 85 mm 13 mm

2110000 Dysze Spinnerblast ASB–16 TC 9,5 mm 65 mm 13 mm

2111000 Dysze Spinnerblast ASB–17 TC 9,5 mm 108 mm 13 mm

Informacje techniczne, takie jak ciśnienie w dyszy, żywotność, zapotrzebowanie powietrza itp., znajdują się na stronach 246 i 247.
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Dysze ASB z węglika wolframu (TC)



Wysokowydajne dysze zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować 
wydajność obróbki strumieniowo‑ściernej oraz równomiernie rozłożyć 
ścierniwo na oczyszczanym materiale. Zwężka Venturiego przyspiesza 
mieszankę powietrza / ścierniwa przy wylocie z dyszy ‑ zmniejsza to 
zużycie ścierniwa i zwiększa tempo pracy nawet o 40% w porównaniu 
z dyszami prostymi. Oferujemy pełny wybór dysz o różnych średnicach 
otworów, rozmiarach i materiałach wkładek / obudowy / powłoki.

Dysza WIN

System WIN (Water Injection Nozzle) to proste, ekonomiczne rozwiązanie 
do czyszczenia strumieniowo‑ściernego na mokro, które można 
stosować z istniejącym sprzętem do obróbki strumieniowej. System 
może być używany z wodą z sieci wodociągowej lub z inhibitorami rdzy 
dostarczanymi za pomocą dowolnej prostej pompy. Nie jest wymagane 
specjalne wyposażenie. System WIN oferuje najwyższą możliwą wydajność 
w technologii piaskowania na mokro.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot
2460000 WIN‑4 / 50 z gwintem grubozwojnym 50 mm 6,4 mm 149 mm 25 mm

2461000 WIN‑5 / 50 z gwintem grubozwojnym 50 mm 7,9 mm 158 mm 25 mm

2462000 WIN‑6 / 50 z gwintem grubozwojnym 50 mm 9,5 mm 171 mm 25 mm

2463000 WIN‑8 / 50 z gwintem grubozwojnym 50 mm 12,0 mm 227 mm 25 mm

Informacje techniczne, takie jak ciśnienie w dyszy, żywotność, zapotrzebowanie powietrza itp., znajdują się na stronach 246 i 247.
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Dysze WIN do czyszczenia w osłonie wodnej



Miernik średnicy dyszy Airblast jest przeznaczony do pomiaru wielkości 
otworu dyszy do piaskowania. Właściwe użycie miernika pozwala określić 
stopień zużycia otworu dyszy. Jest to bardzo istotne, gdyż rezultatem 
takiego zużycia jest niskie ciśnienie dyszy, co w konsekwencji prowadzi 
do zmniejszenia wydajności, zwiększenia zużycia ścierniwa i ostatecznie 
doprowadza do otrzymania niewłaściwego profilu powierzchni.

Miernik dyszy to najlepszy sposób sprawdzenia, czy dysza nadal mieści się 
w limitach operacyjnych. Dzięki regularnym pomiarom można dokładnie 
kontrolować stan osprzętu. Zawsze należy wymieniać dysze, gdy otwór 
będzie szerszy o 1 / 16˝ w stosunku do oryginalnego rozmiaru, ponieważ 
zwiększona średnica oznacza spadek wydajności i większe zużycie powietrza. 
Na mierniku można odczytać wymiar średnicy zarówno w milimetrach, 
jak i w calach, oraz odpowiadające jej zużycie powietrza przy ciśnieniu 
powietrza 7 bar. W uchwycie znajduje się również ołówek do wykonywania 
oznaczeń na miarce.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
2000100 Miernik średnicy dyszy 5 ‑ 16 mm

Informacje techniczne, takie jak ciśnienie w dyszy, żywotność, zapotrzebowanie powietrza itp., znajdują się na stronach 246 i 247.
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Miernik średnicy dyszy



Dysze serii AAM to dysze kątowe wykonane z węglika wolframu w powłoce 
aluminiowej. Te kompaktowe dysze umożliwiają wypływ strumienia 
materiału i powietrza pod kątem 45 stopni, dzięki czemu nadają się do 
oczyszczania trudno dostępnych miejsc, takich jak np. wewnętrzne części 
belek, kołnierzy, kratownic, elementów mostowych, wnętrz rur. Węglik 
wolframu jest materiałem wybieranym przez większość wykonawców ze 
względu na jego długą żywotność i odporność na ścieranie. Istotną cechą 
powłoki aluminiowej jest duża wytrzymałość.

Dysze AAM są dostępne w wariantach z jednym, dwoma lub trzema otworami 
wylotowymi materiału ściernego o średnicach od 3,2 mm do 9,5 mm. Dysze 
AAM są dostarczane z cienkozwojnym (AAM) lub grubozwojnym (AAM  /  50) 
gwintem.

Wysokowydajne dysze zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować 
wydajność obróbki strumieniowo‑ściernej oraz równomiernie rozłożyć 
ścierniwo na oczyszczanym materiale. Zwężka Venturiego przyspiesza 
mieszankę powietrza  /  ścierniwa przy wylocie z dyszy ‑ zmniejsza to 
zużycie ścierniwa i zwiększa tempo pracy nawet o 40% w porównaniu 
z dyszami prostymi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot
2055000 Dysza AAM‑2 × 1 TC z gwintem drobnozwojnym 41 mm 1 × 3,2 mm 80 mm 20 mm
2056000 Dysza AAM‑2 × 2 TC z gwintem drobnozwojnym 41 mm 2 × 3,2 mm 80 mm 20 mm
2057000 Dysza AAM‑2 × 3 TC z gwintem drobnozwojnym 41 mm 3 × 3,2 mm 80 mm 20 mm
2058000 Dysza AAM‑3 × 1 TC z gwintem drobnozwojnym 41 mm 1 × 4,8 mm 80 mm 20 mm
2059000 Dysza AAM‑3 × 2 TC z gwintem drobnozwojnym 41 mm 2 × 4,8 mm 80 mm 20 mm
2060000 Dysza AAM‑3 × 3 TC z gwintem drobnozwojnym 41 mm 3 × 4,8 mm 80 mm 20 mm
2061000 Dysza AAM‑4 × 1 TC z gwintem drobnozwojnym 41 mm 1 × 6,5 mm 80 mm 20 mm
2062000 Dysza AAM‑4 × 2 TC z gwintem drobnozwojnym 41 mm 2 × 6,5 mm 80 mm 20 mm
2063000 Dysza AAM‑4 × 3 TC z gwintem drobnozwojnym 41 mm 3 × 6,5 mm 80 mm 20 mm
2064000 Dysza AAM‑5 × 1 TC z gwintem drobnozwojnym 41 mm 1 × 8,0 mm 80 mm 20 mm
2065000 Dysza AAM‑5 × 2 TC z gwintem drobnozwojnym 41 mm 2 × 8,0 mm 80 mm 20 mm
2066000 Dysza AAM‑5 × 3 TC z gwintem drobnozwojnym 41 mm 3 × 8,0 mm 80 mm 20 mm
2067000 Dysza AAM‑6 × 1 TC z gwintem drobnozwojnym 41 mm 1 × 9,5 mm 80 mm 20 mm
2068000 Dysza AAM‑6 × 2 TC z gwintem drobnozwojnym 41 mm 2 × 9,5 mm 80 mm 20 mm
2069000 Dysza AAM‑6 × 3 TC z gwintem drobnozwojnym 41 mm 3 × 9,5 mm 80 mm 20 mm

Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot
2070000 Dysza AAM‑2 × 1  /  50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 1 × 3,2 mm 80 mm 20 mm
2071000 Dysza AAM‑2 × 2 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 2 × 3,2 mm 80 mm 20 mm
2072000 Dysza AAM‑2 × 3 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 3 × 3,2 mm 80 mm 20 mm
2073000 Dysza AAM‑3 × 1 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 1 × 4,8 mm 80 mm 20 mm
2074000 Dysza AAM‑3 × 2 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 2 × 4,8 mm 80 mm 20 mm
2075000 Dysza AAM‑3 × 3 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 3 × 4,8 mm 80 mm 20 mm
2076000 Dysza AAM‑4 × 1 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 1 × 6,5 mm 80 mm 20 mm
2077000 Dysza AAM‑4 × 2 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 2 × 6,5 mm 80 mm 20 mm
2078000 Dysza AAM‑4 × 3 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 3 × 6,5 mm 80 mm 20 mm
2079000 Dysza AAM‑5 × 1 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 1 × 8,0 mm 80 mm 20 mm
2080000 Dysza AAM‑5 × 2 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 2 × 8,0 mm 80 mm 20 mm
2081000 Dysza AAM‑5 × 3 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 3 × 8,0 mm 80 mm 20 mm
2082000 Dysza AAM‑6 × 1 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 1 × 9,5 mm 80 mm 20 mm
2083000 Dysza AAM‑6 × 2 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 2 × 9,5 mm 80 mm 20 mm
2084000 Dysza AAM‑6 × 3 / 50 TC z gwintem grubozwojnym 50 mm 3 × 9,5 mm 80 mm 20 mm
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Dysze kątowe AAM



Dysze kołnierzowe z węglika boru

Węglik boru jest najtwardszym materiałem na świecie po 
diamencie. Dysze z węglika boru zapewniają najniższe zużycie 
dzięki doskonałej twardości, a także dzięki zastosowaniu 
najtwardszych materiałów do obróbki strumieniowo‑ściernej, 
takich jak korund lub węglik krzemu.

Dysze kołnierzowe proste ABCM oraz Venturi ABCL w powłoce 
aluminiowej należy używać z gniazdami ABCLI i oprawami  
ANH / ASNH.

Dysze ABCM, ABCL oraz ABCLI są stosowane do oczyszczarek 
inżektorowych i ciśnieniowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
ABCM – Dysze proste kołnierzowe z węglika boru w powłoce 
aluminiowej do stosowania w połączeniu z gniazdem dysz 
ABCLI i oprawami dysz ANH/ASNH

ABCL – Dysze Venturi długie kołnierzowe z węglika boru 
w aluminiowej powłoce do stosowania w połączeniu 
z gniazdami dysz ABCLI i oprawą dyszy ANH/ASNH

Nr kat. Opis Otwór Długość Nr kat. Opis Otwór Długość
2127200 ABCM ‑ 4 4,0 mm 55 mm 2123400 ABCLI ‑ 6 6,0 mm 100 mm
2127300 ABCM ‑ 5 5,0 mm 55 mm 2123500 ABCLI ‑ 7 7,0 mm 100 mm
2127400 ABCM ‑ 6 6,0 mm 55 mm 2128400 ABCLI ‑ 8 8,0 mm 100 mm
2127500 ABCM ‑ 7 7,0 mm 86 mm 2128500 ABCLI ‑ 9 9,0 mm 100 mm
2127600 ABCM ‑ 8 8,0 mm 86 mm 2128600 ABCLI ‑ 10 10,0 mm 100 mm
2127700 ABCM ‑ 9 9,0 mm 86 mm 2128700 ABCLI ‑ 11 11,0 mm 100 mm
2127800 ABCM ‑ 10 10,0 mm 86 mm 2128800 ABCLI ‑ 12 12,0 mm 100 mm
2127900 ABCM ‑ 11 11,0 mm 86 mm 2128900 ABCLI ‑ 13 13,0 mm 100 mm
2128000 ABCM ‑ 12 12,0 mm 86 mm 2129000 ABCLI ‑ 14 14,0 mm 100 mm
2128100 ABCM ‑ 13 13,0 mm 86 mm 2129100 ABCLI ‑ 15 15,0 mm 100 mm
2128200 ABCM ‑ 14 14,0 mm 86 mm

Gniazda dysz ABCM ‑ do stosowania w połączeniu z dyszami 
ABCM i ABCLI oraz oprawą dyszy AHN

ANH/ASNH – Aluminiowa oprawa z plastikową nakrętką 
dociskową do stosowania w połączeniu z dyszami 
kołnierzowymi gniazdami dysz ABCM i ABCLI

Nr kat. Opis Otwór Długość Nr kat. Długość
2129200 ABCLI ‑ 6 6,0 mm 40 mm 2137100 ANH ‑ 39 dla węża 39 mm
2129300 ABCLI ‑ 7 7,0 mm 40 mm 2138100 ANH ‑ 48 dla węża 48 mm
2129400 ABCLI ‑ 8 8,0 mm 40 mm
2129500 ABCLI ‑ 9 9,0 mm 40 mm 2137200 ASNH ‑ 25 dla węża 25 mm
2129600 ABCLI ‑ 10 10,0 mm 40 mm 2138200 ASNH ‑ 32 dla węża 32 mm
2129700 ABCLI ‑ 11 11,0 mm 40 mm
2129800 ABCLI ‑ 12 12,0 mm 40 mm
2129900 ABCLI ‑ 13 13,0 mm 40 mm
2130000 ABCLI ‑ 14 14,0 mm 40 mm
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Dysze i oprawy ABCM / ABCL / ABCLI / ANH



INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
ABCFT – Dysza kołnierzowa z węglika boru płaska do 
stosowania z gniazdami i oprawą ANH / ASNH

Nr kat. Opis Otwór Długość

2130200 ABCFT‑10 / 4 10 × 4 mm 72 mm

2130300 ABCFT‑15 / 5 15 × 5 mm 72 mm

2130400 ABCFT‑16 / 8 16 × 8 mm 82 mm

ABCA – Dysza kołnierzowa kątowa z węglika boru do 
stosowania z gniazdami ABCLI i oprawami ANH / ASNH

Nr kat. Opis Otwór Długość Kąt 

2130700 ABCA‑20 / 8 8 mm 100 mm 20 °

2130800 ABCA‑20 / 10 10 mm 100 mm 20 °

2130900 ABCA‑20 / 12 12 mm 100 mm 20 °

2131000 ABCA‑25 / 8 8 mm 100 mm 25 °

2131100 ABCA‑25 / 10 10 mm 100 mm 25 °

2131200 ABCA‑25 / 12 12 mm 100 mm 25 °

2131300 ABCA‑30 / 8 8 mm 105 mm 30 °

2131400 ABCA‑30 / 10  10 mm 105 mm 30 °

2131500 ABCA‑30 / 12 12 mm 105 mm 30 °

2131600 ABCA‑40 / 8 8 mm 115 mm 40 °

2131700 ABCA‑40 / 10 10 mm 115 mm 40 °

2131800 ABCA‑40 / 12 12 mm 115 mm 40 °

ABCC – Dysza zakrzywiona z gwintem drobnozwojnym 
26 mm (3/4˝)

Nr kat. Opis Otwór Długość Kąt 

2131900 ABCC‑40 / 6 6,0 mm 125 mm 40 °

2132100 ABCC‑40 / 8 8,0 mm 125 mm 40 °

2132200 ABCC‑40 / 10 10,0 mm 125 mm 40 °

ABCR ‑ Dysza strumieniowa do wnętrz rur 360 ° z metalową 
powłoką i wymienną końcówką do rur

Nr kat. Opis Gwint Srednica Długość

2309000 ABCR‑38 3/8˝ 22 mm 61 mm

2309100 ABCR‑24 1/2˝ 23 mm 61 mm

2309200 ABCR‑34 3/4˝ 30 mm 73 mm

2309300 ABCR‑44 1 1/4˝ 38 mm 73 mm

2309400 ABCR‑54 1 1/4˝ 47 mm 78 mm

2309500 ABCA‑64 1 1/2˝ 53 mm  78 mm

2309600 Końcówka wymienna dla ABCR‑38

2309700 Końcówka wymienna dla ABCR‑24

2309800 Końcówka wymienna dla ABCR‑34

2309900 Końcówka wymienna dla ABCR‑44

2310000 Końcówka wymienna dla ABCR‑54
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Dysze ABCFT / ABCA / ABCC / ABCR



Dysze płaskie serii FAN

Dysze serii FAN to dysze płaskie wykonane z azotku krzemu obleczone 
poliuretanową powłoką.

Powłoka poliuretanowa chroni dyszę przed pęknięciem np. w przypadku 
upadku lub uderzenia w miejscu pracy. Formowanie zabezpieczającej  powłoki 
poliuretanowej  odbywa się metodą próżniową, co gwarantuje dokładne 
dopasowanie dyszy do oprawy.

Dysze płaskie zapewniają szeroki i równomierny strumień, dzięki czemu łatwiej 
jest oczyścić większą powierzchnię już za pierwszym pociągnięciem. Doskonale 
sprawdzają się przy dużych powierzchniach stalowych, a także do renowacji 
murów – wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża wydajność.

Dysze FAN są dostarczane ze standardowym (grubozwojnym) gwintem (/ 50).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Dysza płaska serii FAN

Nr kat. Opis Otwór Długość

2460616F FAN‑6 / 50 z gwintem grubozwojnym 50 mm 9,5 mm 162 mm

Dysze kwadratowe serii SQU

Dysze serii SQU to dysze o kwadratowym przekroju wykonane z węglika 
wolframu z poliuretanową powłoką i aluminiowym gwintem. Węglik wolframu 
jest materiałem wybieranym przez większość wykonawców ze względu na jego 
długą żywotność i odporność na ścieranie. Istotną cechą powłoki poliuretanowej 
jest duża wytrzymałość.

Dysze kwadratowe pozwalają na znacznie szybszą i wydajniejszą pracę. 
Wystarczy kierować strumień z 10 ‑ 20 % zakładką, żeby uzyskać równomiernie 
oczyszczoną powierzchnię, co skutkuje dużą oszczędnością ścierniwa 
w porównaniu do wymaganej 50 % zakładki w przypadku długich dysz Venturi.

Dysze SQU są dostarczane ze standardowym (grubozwojnym) gwintem (/ 50).

Zalety

• Mniejsze zużycie ścierniwa
• Do 70 % lepsza wydajność w porównaniu z tradycyjną dyszą o takiej samej 

średnicy
• Idealna do czyszczenia dużych powierzchni

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Dysza o kwadratowym przekroju serii SQU

Nr kat. Opis Otwór Długość

2400202S SQU‑4 / 50 z gwintem grubozwojnym 50 mm 6,5 mm 140 mm

2500202S SQU‑5 / 50 z gwintem grubozwojnym 50 mm 8,0 mm 152 mm

2600202S SQU‑6 / 50 z gwintem grubozwojnym 50 mm 9,5 mm 172 mm

162 mm
(6 �⁄�˝)

9,5 mm
(�⁄�˝)

45 °

L

Otwór 57,2 mm
(2 �⁄�˝)

2
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Oprawy dysz Airblast są dostępne w wykonaniu nylonowym i aluminiowym.

Wszystkie oprawy dysz są produkowane tak, aby pasowały idealnie na 
wąż do obróbki strumieniowo‑ściernej. Wewnętrzne pierścienie zaciskowe 
wbijają się w wąż w celu bezpiecznego i pewnego dopasowania, a śruby 
mocujące zapewniają dodatkową siłę trzymania bez penetracji wewnętrznej 
warstwy węża.

Oferujemy pełny wybór opraw z drobnozwojnym lub grubozwojnym 
gwintem. Zachęcamy do kontaktu w celu dobrania opraw odpowiadających 
Państwa potrzebom.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

OPRAWA NYLONOWA Z DROBNOZWOJNYM GWINTEM 41 mm

2123100 NNH‑0 pasuje na wąż o średnicy zewnętrznej 27 mm i średnicy wewnętrznej 13 mm (1/2˝) – gwint 3/4˝

2123600 NNH‑3/4 pasuje na wąż o średnicy zewnętrznej 33 mm i średnicy wewnętrznej  19 mm (3/4˝)

2124100 NNH‑1 pasuje na wąż o średnicy zewnętrznej 39 mm i średnicy wewnętrznej 25 mm (1˝)

2125100 NNH‑2 pasuje na wąż o średnicy zewnętrznej 48 mm i średnicy wewnętrznej 32 mm (1 1/4˝)

2126100 NNH‑3 pasuje na wąż o średnicy zewnętrznej 56 mm ‑ średnicy wewnętrznej 38 mm (1 1/2˝)

OPRAWA NYLONOWA Z GRUBOZWOJNYM GWINTEM 50 mm

2123000 NNH‑0 / 50 pasuje na wąż o średnicy zewnętrznej 27 mm i średnicy wewnętrznej 13 mm (1/2˝) – gwint 3/4˝

2123500 NNH‑3/4 / 50 pasuje na wąż o średnicy zewnętrznej 33 mm i średnicy wewnętrznej 19 mm (3/4˝)

2124000 NNH‑1 / 50 pasuje na wąż o średnicy zewnętrznej 39 mm i średnicy wewnętrznej 25 mm (1˝)

2125000 NNH‑2 / 50 pasuje na wąż o średnicy zewnętrznej 48 mm i średnicy wewnętrznej 32 mm (1 1/4˝)

2126000 NNH‑3 / 50 pasuje na wąż o średnicy zewnętrznej 56 mm i średnicy wewnętrznej 38 mm (1 1/2˝)

Nr kat. Opis

OPRAWA ALUMINIOWA Z DROBNOZWOJNYM GWINTEM 41 mm

2133100 CHE‑0 pasuje na wąż o średnicy zewnętrznej 27 mm i średnicy wewnętrznej 13 mm (1/2˝) – gwint 3/4˝ z adapterem

2133200 CHE‑3/4 pasuje na wąż o średnicy zewnętrznej 33 mm i średnicy wewnętrznej 19 mm (3/4˝)

2134000 CHE‑1 pasuje na wąż o średnicy zewnętrznej 39 mm i średnicy wewnętrznej 25 mm (1˝)

2135000 CHE‑2 pasuje na wąż o średnicy zewnętrznej 48 mm i średnicy wewnętrznej 32 mm (1 1/4˝)

OPRAWA ALUMINIOWA Z GRUBOZWOJNYM GWINTEM 50 mm

2137000 CHE‑1 / 50 pasuje na wąż o średnicy zewnętrznej 39 mm i średnicy wewnętrznej 25 mm (1˝)

2138000 CHE‑2 / 50 pasuje na wąż o średnicy zewnętrznej 48 mm i średnicy wewnętrznej 32 mm (1 1/4˝)

Uszczelki i wkręty do oprawy dysz
Nr kat. Opis

2140000 AW‑0 do dysz z wlotem 1/2˝ , oprawa dyszy z gwintem 3/4˝

2141000 AW‑25 do dysz z wlotem 1˝, oprawa dyszy z gwintem drobnozwojnym 1 1/4˝

2141100 AW‑25 / N do dysz z wlotem 1˝, oprawa dyszy nylonowej z gwintem grubozwojnym 2˝

2142000 AW‑32 do dysz z wlotem 1 1/4˝, oprawa dyszy aluminiowej z gwintem grubozwojnym 2˝

2142100 AW‑32 / N do dysz z wlotem 1 1/4˝, oprawa dyszy nylonowej z gwintem grubozwojnym 2˝

2166000 KS‑0 Wkręty dla węży o średnicy wewnętrznej 1/2˝

2167000 KS Wkręty dla węży o średnicy wewnętrznej większej niż 1/2˝
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Asortyment żeliwnych złączek i obejm do węży sprężonego powietrza Airblast zapewnia optymalne połączenie 
trwałości, kosztów i bezpieczeństwa. Złącza bagnetowe SKG, złącza męskie KAG oraz złącza żeńskie KIG :

• Podwójne krzywki zabezpieczające
• Rozstaw kłów 42 mm
• Olejoodporna uszczelka
• Ciśnienie robocze 10 bar

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Nr kat. Żeliwne złącze SKG z króćcem do węża 
- DIN 3483 / 3489

Pasuje do węża 
o średnicy wewnętrznej

2168000 SKG‑6 Złącze z króćcem do węża 6 mm 1/4˝

2168100 SKG‑10 Złącze z króćcem do węża 10 mm 3/8˝

2168200 SKG‑13 Złącze z króćcem do węża 13 mm 1/2˝

2168300 SKG‑15 Złącze z króćcem do węża 15 mm 5/8˝

2168400 SKG‑19 Złącze z króćcem do węża 19 mm 3/4˝

2168500 SKG‑25 Złącze z króćcem do węża 25 mm 1˝

2168600 SKG‑32 Złącze z króćcem do węża 32 mm 1 1/4˝

Nr kat. Żeliwne złącze KIG z gwintem wewnętrznym - DIN 3481 / 3489

2169000 KIG‑14 Złącze 1/4˝ z gwintem wewnętrznym

2169100 KIG‑38 Złącze 3/8˝ z gwintem wewnętrznym

2169200 KIG‑12 Złącze 1/2˝ z gwintem wewnętrznym

2169300 KIG‑34 Złącze 3/4˝ z gwintem wewnętrznym

2169400 KIG‑10 Złącze 1˝ z gwintem wewnętrznym

2169600 KIG‑54 Złącze 1 1/4˝ z gwintem wewnętrznym

Nr kat. Żeliwne złącze KAG z gwintem zewnętrznym - DIN 3481 / 3489

2170000 KAG‑14 Złącze 1/4˝ z gwintem zewnętrznym

2170100 KAG‑38 Złącze 3/8˝ z gwintem zewnętrznym

2170200 KAG‑12 Złącze 1/2˝ z gwintem zewnętrznym

2170300 KAG‑34 Złącze 3/4˝ z gwintem zewnętrznym

2170400 KAG‑10 Złącze 1˝ z gwintem zewnętrznym

2170500 KAG‑54 Złącze 1 1/4˝ z gwintem zewnętrznym

Nr kat. Żeliwna obejma węża SL - DIN 20039 A
Pasuje do węża 

o średnicy wewnętrznej

 śr. zewn.  śr. wewn.

2171000 SL‑29 Obejma węża 22 ‑ 29 mm 1/2˝ ‑ 1/4˝

2171100 SL‑34 Obejma węża 28 ‑ 34 mm 3/4˝ ‑ 3/8˝

2171200 SL‑40 Obejma węża 32 ‑ 40 mm 1˝

2171300 SL‑49 Obejma węża 39 ‑ 49 mm 1 1/4˝

2171400 SL‑60 Obejma węża 48 ‑ 60 mm 1 1/2˝

2171500 SL‑76 Obejma węża 60 ‑ 76 mm 2˝

2171600 SL‑94 Obejma węża 77 ‑ 94 mm 2 1/2˝

2171700 SL‑115 Obejma węża 94 ‑ 115 mm 3

2171800 SL‑145 Obejma węża 115 ‑ 145 mm 3 1/2˝

Nr kat. Opis

2164000 Uszczelka gumowa dla złącz SKG, KIG i KAG

2
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Złącza wykonane z nylonu i żeliwa do węży i urządzeń do obróbki 
strumieniowo-ściernej

Asortyment złączy żeliwnych i nylonowych Airblast zapewnia optymalne 
połączenie trwałości, kosztów i bezpieczeństwa.

Żeliwne złącza do węży i urządzeń do obróbki strumieniowo-ściernej: 

• Ocynkowane, modułowe
• Żeliwo grafitowe
• Uszczelnienie ‑ Perbunan

Nylonowe złącza do węży i urządzeń do obróbki strumieniowo-ściernej:

Lekkie, super wytrzymałe złącza nylonowe Airblast wykonane są z najlepszej 
jakości materiału nylonowego, który zapewnia wytrzymałość, trwałość 
i przewagę nad mosiądzem. Uniwersalna konstrukcja ćwierćobrotowa. Pasują 
do węży o różnych rozmiarach i złączek z różnych materiałów. Nylonowe 
złącza do węży i urządzeń Airblast produkowane są z zachowaniem wielkiej 
precyzji, zapewniając idealne dopasowanie przez cały czas.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Żeliwne złącza / Złącza maszynowe

Nr kat. Opis
Pasuje do węża

 śr. zewn.  śr. wewn.

2147000 Żeliwne złącze do węża CQT‑1 39 mm 25 mm 1˝

2148000 Żeliwne złącze do węża CQT‑2 48 mm 32 mm 1 1/4˝

2149000 Żeliwne złącze do węża CQT‑3 56 mm 38 mm 1 1/2˝

2150000 Żeliwne złącze do węża CQT‑4 60 mm 42 mm 1 3/4˝

2163000 Żeliwne złącze maszynowe CFT z gwintem żeńskim 1 1/4˝

Nylonowe złącza / Złącza maszynowe

Nr kat. Opis
Pasuje do węża

 śr. zewn.  śr. wewn.

2150900 Nylonowe złącze CQN‑3/4 33 mm 19 mm 3/4˝

2151000 Nylonowe złącze CQN‑1 39 mm 25 mm 1˝

2152000 Nylonowe złącze CQN‑2 48 mm 32 mm 1 1/4˝

2153000 Nylonowe złącze CQN‑3 56 mm 38 mm 1 1/2˝

2154000 Nylonowe złącze CQN‑4 60 mm 42 mm 1 3/4˝

2163100 Nylonowe złącze maszynowe CFN z gwintem żeńskim 1 1/4˝

2154100 Zatrzask bezpieczeństwa do złączy CQN

Podkładki gumowe

Nr kat. Opis

2165000 CQG Podkładka gumowa dla złącza CQT i CFT

2165100 CQG‑1 Podkładka gumowa dla złącza CQN‑3/4 i 1

2165200 CQG‑2 Podkładka gumowa dla złącza CQN‑2, ‑3, ‑4 i CFN

Wkręty

Nr kat. Opis

2166000 KS‑0 wkręt do węża o średnicy wewnętrznej 1/2˝

2167000 KS wkręt do węża o średnicy wewnętrznej 1/2˝
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Mosiądz - MS 58 DN 7,2 do powietrza

Szeroka gama szybkozłączek z mosiądzu zapewnia połączenie trwałości, 
optymalizacji kosztów i bezpieczeństwa.

Złącze węża, złącze żeńskie, złącze męskie:
• Jednostronnie odcinające
• Standard Europejski
• Ciśnienie robocze 35 bar

Złączki wtykowe z gwintem żeńskim, męskim oraz złączki wtykowe 
i zaślepka nyplowa z trzpieniem do węża:
• Standard Europejski
• Ciśnienie robocze 35 bar

Oferujemy szeroki wybór złączek do węży sprężonego powietrza, jak 
również inne złącza stosowane w czyszczeniu strumieniowo‑ściernym 
i malowaniu – zachęcamy do kontaktu w celu omówieniaw celu dobrania 
złącz odpowiadających Państwa potrzebom.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Szybkozłącze z gwintem zewnętrznym - mosiężne

Nr kat. Opis

2174100 CCC‑14/O Szybkozłącze z gwintem zewnętrznym 1/4˝

2174200 CCC‑38/O Szybkozłącze z gwintem zewnętrznym 3/8˝

2174300 CCC‑12/O Szybkozłącze z gwintem zewnętrznym 1/2˝

Szybkozłącze z gwintem wewnętrznym - mosiężne

Nr kat. Opis

2175100 CCC‑14/I Szybkozłącze z gwintem wewnętrznym 1/4˝

2175200 CCC‑38/I Szybkozłącze z gwintem wewnętrznym 3/8˝

2175300 CCC‑12/I Szybkozłącze z gwintem wewnętrznym 1/2˝

Szybkozłącze z króćcem do węża - mosiężne

Nr kat. Opis

2176000 CCC‑14/F Szybkozłącze z króćcem do węża (6 mm)

2176100 CCC‑38/F Szybkozłącze z króćcem do węża (9 mm)

2176200 CCC‑12/F Szybkozłącze z króćcem do węża (13 mm)

Szybkozłącze wtykowe z gwintem zewnętrznym 
- mosiężne

Nr kat. Opis

2177000 OF‑18 Szybkozłącze wtykowe z gwintem zewn. 1/8˝

2177100 OF‑14 Szybkozłącze wtykowe z gwintem zewn. 1/4˝

2177200 OF‑38 Szybkozłącze wtykowe z gwintem zewn. 3/8˝

2177300 OF‑12 Szybkozłącze wtykowe z gwintem zewn. 1/2˝

Szybkozłącze wtykowe z gwintem wewnętrznym 
- mosiężne

Nr kat. Opis

2178000 IF‑18 Szybkozłącze wtykowe z gwintem wewn. 1/8˝

2178100 IF‑14 Szybkozłącze wtykowe z gwintem wewn. 1/4˝

2178200 IF‑38 Szybkozłącze wtykowe z gwintem wewn. 3/8˝

2178300 IF‑12 Szybkozłącze wtykowe z gwintem wewn. 1/2˝

Rozdzielacz z szybkozłączką – mosiężny

Nr kat. Opis

2180000 M‑2 Rozdzielacz Y (3/8˝z gwintem wewnętrznym)

2180100 M‑3 Rozdzielacz potrójny (3/8˝ z gwintem wewn.)

Szybkozłącze wtykowe z króćcem do węża - mosiężne

Nr kat. Opis

2179000 F‑14 Szybkozłącze wtykowe z króćcem (6 mm)

2179100 F‑38 Szybkozłącze wtykowe z króćcem (9 mm)

2179200 F‑12 Szybkozłącze wtykowe z króćcem (13 mm)

2
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Złącza Camlock znane są jako system szybkiego łączenia 
węży i przewodów z różnego rodzaju pompami, zbiornikami, 
urządzeniami, oraz instalacjami.

Aluminiowe złącza Camlock pozwalają na szybkie podłączenie 
oraz odłączenie węży w wielu różnych zastosowaniach, w tym 
do przesyłu produktów sypkich, gdzie węże należy wielokrotnie 
zmieniać.

Aluminiowe złącza Camlock mogą być stosowane z przewodami 
ssawnymi z PVC, płaskimi przewodami tłocznymi i innymi 
przewodami niskiego ciśnienia. Znacznie upraszczają obsługę 
i jednocześnie skracają czas pracy. Złączy Camlock nie należy 
stosować do sprężonego powietrza, gazów i w aplikacjach 
wysokociśnieniowych.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Złącze żeńskie z końcówką do węża Złącze adaptera męskie z końcówką do węża

Nr kat. Rozmiar Maks. ciśn. Nr kat. Rozmiar Maks. ciśn.

2304000 2˝ 16 bar 2304027 2˝ 16 bar

2304010 2 1/2˝ 10 bar 2304028 2 1/2˝ 10 bar

2304011 3˝ 8 bar 2304029 3˝ 8 bar

2304012 4˝ 7 bar 2304030 4˝ 7 bar

2304013 5˝ 5 bar 2304031 5˝ 5 bar

2304014 6˝ 5 bar 2304032 6˝ 5 bar

Złącze żeńskie z gwintem zewnętrznym 
(męskim) Adapter męski z gwintem męskim

2304015 2˝ 16 bar 2304033 2˝ 16 bar

2304016 2 1/2˝ 10 bar 2304034 2 1/2˝ 10 bar

2304017 3˝ 8 bar 2304035 3˝ 8 bar

2304018 4˝ 7 bar 2304036 4˝ 7 bar

2304019 5˝ 5 bar 2304037 5˝ 5 bar

2304020 6˝ 5 bar 2304038 6˝ 5 bar

Złącze żeńskie z gwintem wewnętrznym 
(żeńskim) Adapter męski z gwintem żeńskim

2304021 2˝ 16 bar 2304039 2˝ 16 bar

2304022 2 1/2˝ 10 bar 2304040 2 1/2˝ 10 bar

2304023 3˝ 8 bar 2304041 3˝ 8 bar

2304024 4˝ 7 bar 2304042 4˝ 7 bar

2304025 5˝ 5 bar 2304043 5˝ 5 bar

2304026 6˝ 5 bar 2304044 6˝ 5 bar
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Oferujemy najwyższej jakości węże do czyszczenia 
strumieniowo‑ściernego produkowane w najpopularniejszych 
średnicach i dostępne w dwóch wykonaniach. Wszystkie węże 
Airblast mają antystatyczną obudowę zewnętrzną i lekką 
wewnętrzną warstwę nylonową ‑ daje to optymalne połączenie 
trwałości, kosztów i bezpieczeństwa.

Wykonanie
Trudnościeralny: najpopularniejszy wąż do piaskowania z wysokiej jakości przewodem ‑ nadaje się do stosowania ze wszystkimi 
materiałami ściernymi. Ekstremalnie odporny na ścieranie: wąż do piaskowania najwyższej jakości, szczególnie odpowiedni do 
stosowania z twardymi materiałami ściernymi o ostrych krawędziach.

Cechy:
• Długa żywotność dzięki dużej odporności wewnętrznej warstwy na ścieranie
• Konstrukcja antystatyczna zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych

Specyfikacja
Warstwa zewnętrzna : Guma SBR, czarna, antystatyczna, odbicie bandażu /imprint z materiału
Wzmocnienie : Oplot tekstylny
Warstwa wewnętrzna : Guma NR / SBR / BR, czarna, gładka, antystatyczna, odporna na ścieranie
Ciśnienie robocze : 12 bar
Współczynnik bezpieczeństwa : 3.5 : 1
Zakres temperatur : ‑ 35° C / + 80° C
Współczynnik ścieralności : Wąż trudnościeralny = 50 mm3, ekstremalnie odporny na ścieranie= 36 mm3 

(zgodnie z DIN ISO 4649:2006)
Standard : Przewyższa EN ISO 3861:2008

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Wąż do piaskowania – trudnościeralny (Heavy Execution)

Nr kat. Opis Średnica 
wewn.

Średnica 
zewn.

Grubość 
ścianki

Średnia 
Waga

Dostępne 
długości

2506000 Wąż do piaskowania 13 × 7 13 mm 1/2˝ 27 mm 7 mm 0,50 kg / m 5 m / 10 m / 20 m / 40 m

2506100 Wąż do piaskowania 19 × 7 19 mm 3/4˝ 33 mm 7 mm 0,65 kg / m 20 m / 40 m

2507000 Wąż do piaskowania 25 × 7 25 mm 1˝ 39 mm 7 mm 0,75 kg / m 20 m / 40 m

2508000 Wąż do piaskowania 32 × 8 32 mm 1 1/4˝ 48 mm 8 mm 1,10 kg / m 20 m / 40 m

2509000 Wąż do piaskowania 38 × 9 38 mm 1 1/2˝ 56 mm 9 mm 1,45 kg / m 40

2510000 Wąż do piaskowania 42 × 9 42 mm 1 3/4˝ 60 mm 9 mm 1,65 kg / m 40

2511000 Wąż do piaskowania 50 × 11 50 mm 2˝ 72 mm 11 mm 2,20 kg / m 40

Wąż do piaskowania - ekstremalnie odporny na ścieranie (Extra Heavy Execution)

Nr kat. Opis Średnica 
wewn.

Średnica 
zewn.

Grubość 
ścianki

Średnia 
Waga

Dostępne 
długości

2512000 Wąż do piaskowania 13 × 7 13 mm 1/2˝ 27 mm 7 mm 0,50 kg / m 5 m / 10 m / 20 m / 40 m

2502100 Wąż do piaskowania 19 × 7 19 mm 3/4˝ 33 mm 7 mm 0,65 kg / m 20 m / 40 m

2513000 Wąż do piaskowania 25 × 7 25 mm 1˝ 39 mm 7 mm 0,80 kg / m 20 m / 40 m

2514000 Wąż do piaskowania 32 × 8 32 mm 1 1/4˝ 48 mm 8 mm 1,10 kg / m 20 m / 40 m

2515000 Wąż do piaskowania 38 × 9 38 mm 1 1/2˝ 56 mm 9 mm 1,50 kg / m 40

Akcesoria

Nr kat. Opis

5033000 Zestaw igłowego miernika ciśnienia PRG

5033100 PRG‑N Igły do miernika (5 szt.)

2517500 Linka zabezpieczająca Whipcheck do węży 1/2˝ ‑ 1 1/4˝

2517501 Linka zabezpieczająca Whipcheck do węży 1 1/2˝ ‑ 3˝

2
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Węże poliuretanowe mogą być stosowane do transferu nowego materiału 
ściernego lub odprowadzania zużytego ścierniwa. Wąż jest elastyczny, 
odporny na skręcanie i ścieranie. Po zgięciu wąż zachowuje pełną 
przepustowość, ponieważ ścianka wygina się na zewnątrz.

Asortyment węży ssących i tłoczących Airblast obejmuje węże 
najwyższej jakości i zapewnia połączenie trwałości, optymalizacji kosztów 
i bezpieczeństwa.

Specyfikacja
Norma : EU 10 / 2011 Cat. E
Zakres temperatur : ‑ 25° C / + 85° C
Przewód : Przezroczysty poliuretan, wewnątrz gładki, z wbudowaną spiralą z odpornego na 

uderzenia PVC, na zewnątrz falisty
Promień gięcia : 1 × średnica

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Poliuretanowe węże ssawno-tłoczne

Nr kat. Opis Średnica wewn. Średnica zewn. Podciśnienie Grubość 
ścianki

Dostępne 
długości

2518300 Wąż ssawno‑tłoczny 51 × 59 51 mm 59 mm 0,3 bar 0,7 mm 20 m

2518400 Wąż ssawno‑tłoczny 63 × 71 63 mm 71 mm 0,3 bar 0,7 mm 20 m

2518500 Wąż ssawno‑tłoczny 76 × 85 76 mm 85 mm 0,3 bar 0,7 mm 20 m

2518600 Wąż ssawno‑tłoczny 102 × 112 102 mm 112 mm 0,3 bar 0,8 mm 20 m

2518700 Wąż ssawno‑tłoczny 127 × 139 127 mm 139 mm 0,3 bar 0,8 mm 20 m

2518800 Wąż ssawno‑tłoczny 152 × 165 152 mm 165 mm 0,2 bar 0,8 mm 20 m

Obejmy

Obejmy na wąż
Obejma śrubowa, stalowa z wykończeniem dla ochrony węża. 
Ocynkowane, chromowane i pasywowane, stalowe śruby 
i nakrętki.

Nr kat. Zakres zaciskania Szerokość taśmy Grubość taśmy

2180020 64 / 67 22 mm 1,2 mm

2180021 74 / 79 24 mm 1,5 mm

2180022 86 / 91 24 mm 1,5 mm

2180023 113 / 121 24 mm 1,5 mm

2180024 140 / 148 26 mm 1,7 mm

2180025 162 / 174 26 mm 1,7 mm

Inne obejmy i rozmiary dostępne na życzenie
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Poliuretanowy wąż ssawno-tłoczny



Asortyment węży ssących i tłoczących Airblast obejmuje węże 
najwyższej jakości i zapewnia połączenie trwałości, optymalizacji 
kosztów i bezpieczeństwa.

Wąż gumowy ssący do śrutowania, do zasysania kamyków, błota, 
piasku, itd., a także do zasysania i odprowadzania innych materiałów 
ściernych. Przewód odporny na ścieranie. Lekka i elastyczna konstrukcja.

Specyfikacja
Ciśnienie robocze : 1 bar
Ciśnienie rozrywające : 2,5 bar
Podciśnienie : 0,9 bar
Zakres temperatur : ‑ 25° C / + 70° C
Współczynnik ścieralności : 75 mm3 zgodnie z DIN 53516
Warstwa wewnętrzna : NR / SBR, gładki
Warstwa zewnętrzna : SBR, czarny, falisty, wykończenie tekstylne
Wzmocnienie : Warstwa tekstylna, spirala stalowa
Promień gięcia : 2,5 × średnica wewnętrzna

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Gumowe węże ssawno-tłoczne

Nr kat. Opis Średnica wewn. Średnica zewn. Grubość 
ścianki

Dostępne 
długości

8069717 Wąż ssawno‑tłoczny 51 × 60 51 mm 60 mm 4,5 mm 20 m

8069708 Wąż ssawno‑tłoczny 63 × 72 63 mm 72 mm 4,5 mm 20 m

8069718 Wąż ssawno‑tłoczny 76 × 85 76 mm 85 mm 4,5 mm 20 m

8069709 Wąż ssawno‑tłoczny 102 × 112 102 mm 112 mm 5,0 mm 20 m

8069719 Wąż ssawno‑tłoczny 127 × 137 127 mm 137 mm 5,0 mm 20 m

8069710 Wąż ssawno‑tłoczny 152 × 164 152 mm 164 mm 6,0 mm 20 m

Złącza

Złącze żeńskie do montażu 
obejmy na wąż, System “Perrot”

Złącze męskie do montażu 
obejmy na wąż, System 
“Bauer”Stal ocynkowana ogniowo 

z heblem. Uszczelnienie SBR. 
Hebel przy wszystkich rozmiarach 
zamontowany na stałe, tylko przy 
8˝ zdejmowany

Złącze męskie. Stal 
ocynkowana ogniowo. 
Z króćcem na wąż, kulą 
i heblem zamykającym.

Nr kat. Rozmiar Dla węża Ø wewn. Nr kat. Rozmiar Dla węża Ø wewn.

2180001 50 / 50 51 mm 2180010 50 / 50 51 mm

2180002 89 / 75 76 mm 2180011 89 / 75 76 mm

2180003 108 / 100 102 mm 2180012 108 / 100 102 mm

2180004 133 / 125 125 mm 2180013 133 / 125 125 mm

2180005 159 / 150 152 mm 2180014 159 / 150 152 mm

Obejmy do węży: strona 66

2
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Asortyment węży gumowych ssących i tłoczących Airblast obejmuje 
węże najwyższej jakości i zapewnia połączenie trwałości, optymalizacji 
kosztów i bezpieczeństwa.

Ekstremalnie odporny na ścieranie wąż może być stosowany do transferu 
nowego materiału ściernego lub odprowadzania zużytego ścierniwa.

Specyfikacja
Ciśnienie robocze : 4 bar
Ciśnienie rozrywające : 12 bar
Podciśnienie : 0,8 bar
Zakres temperatur : ‑ 30° C / + 80° C
Warstwa wewnętrzna : Trudnościeralna para‑guma, brązowa, gładka
Warstwa zewnętrzna : SBR / NR, czarna gładka wykończenie tekstylne
Wzmocnienie : Warstwy tekstylne, drut stalowy statyczny
Promień gięcia : 2,5 × średnica wewnętrzna

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Gumowe węże ssawno-tłoczne - trudnościeralne

Nr kat. Opis Średnica wewn. Średnica zewn. Grubość 
ścianki

Dostępne 
długości

2518000 Wąż ssawno‑tłoczny 51 × 64 ‑ 2˝ 51 mm 64 mm 6,5 mm 40 m

2518100 Wąż ssawno‑tłoczny 63 × 76 ‑ 2 1/2˝ 63 mm 76 mm 6,5 mm 40 m

2518200 Wąż ssawno‑tłoczny 76 × 91 ‑ 3˝ 76 mm 91 mm 7,5 mm 40 m

2519000 Wąż ssawno‑tłoczny 102 × 118 ‑ 4˝ 102 mm 118 mm 8,0 mm 20 m

2519100 Wąż ssawno‑tłoczny 125 × 141 ‑ 5˝ 125 mm 141 mm 8,0 mm 20 m

2519200 Wąż ssawno‑tłoczny 152 × 173 ‑ 6˝ 152 mm 173 mm 10,5 mm 20 m

Złącza

Złącze żeńskie do montażu 
obejmy na wąż, System “Perrot”

Złącze męskie do montażu 
obejmy na wąż, System 
“Bauer”Stal ocynkowana ogniowo 

z heblem. Uszczelnienie SBR. 
Hebel przy wszystkich rozmiarach 
zamontowany na stałe, tylko przy 
8˝ zdejmowany

Złącze męskie. Stal 
ocynkowana ogniowo. 
Z króćcem na wąż, kulą 
i heblem zamykającym.

Nr kat. Rozmiar Dla węża Ø wewn. Nr kat. Rozmiar Dla węża Ø wewn.

2180001 50 / 50 51 mm 2180010 50 / 50 51 mm

2180002 89 / 75 76 mm 2180011 89 / 75 76 mm

2180003 108 / 100 102 mm 2180012 108 / 100 102 mm

2180004 133 / 125 125 mm 2180013 133 / 125 125 mm

2180005 159 / 150 152 mm 2180014 159 / 150 152 mm

Obejmy do węży: strona 66
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Asortyment węży do sprężonego powietrza Airblast obejmuje 
węże najwyższej jakości i zapewnia połączenie trwałości, 
optymalizacji kosztów i bezpieczeństwa.

Specyfikacja
Norma : DIN 20018
Ciśnienie robocze : 10 bar powietrze / 16 bar woda
Ciśnienie rozrywające : 1/4˝ ‑ 1˝ : 54 bar, 1 1/4˝ ‑ 2˝ : 40 bar
Zakres temperatur : ‑ 30° C / + 50° C
Warstwa wewnętrzna : SBR, czarny, gładki
Warstwa zewnętrzna : SBR, czarny gładki wykończenie tekstylne, odporny na starzenie i warunki 

atmosferyczne

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Nr kat. Opis Średnica wewn. Średnica zewn. Szerokość 
ścianki

Dostępne 
długości

2520000 Wąż powietrza 6 × 13 6 mm 1/4˝ 13 mm 3,5 mm 40 m / 100 m

2521000 Wąż powietrza 10 × 19 10 mm 3/8˝ 19 mm 4,5 mm 40 m

2521100 Wąż powietrza 13 × 23 13 mm 1/2˝ 23 mm 6 mm 40 m / 50 m

2522000 Wąż powietrza 19 × 31 19 mm 3/4˝ 31 mm 6 mm 20 m /  40 m / 50 m

2523000 Wąż powietrza 25 × 39 25 mm 1˝ 39 mm 7 mm 40 m

2524000 Wąż powietrza 32 × 48 32 mm 1 1/4˝ 48 mm 8 mm 40 m

2525000 Wąż powietrza 38 × 50 38 mm 1 1/2˝ 50 mm 6 mm 40 m

2526000 Wąż powietrza 51 × 65 51 mm 2˝ 65 mm 7 mm 40 m

Żeliwne złącza i obejmy do węży sprężonego powietrza: strona 61

Linka zabezpieczająca wąż

Nr kat.

2517500 Linka zabezpieczająca Whipcheck do węży 1/2˝ ‑ 1 1/4˝

2517501 Linka zabezpieczająca Whipcheck do węży 1 1/2˝ ‑ 3˝

2
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Wysokociśnieniowy, wysokowydajny, bezpowietrzny wąż do 
malowania, zaprojektowany specjalnie, aby spełnić wysokie 
wymagania branży. Stalowy oplot zapewnia wytrzymałość 
i gwarantuje przewodnictwo elektryczne.

Wąż zapewnia optymalną odporność na szeroką gamę 
płynów, w tym farb, rozpuszczalników chlorowanych i innych 
chemikaliów.

Węże są w pełni kompatybilne z gamą bezpowietrznych 
i wspomaganych powietrzem agregatów lakierniczych Airblast 
oraz z większością popularnych urządzeń do malowania.

Asortyment węży do natrysku farb Airblast obejmuje węże 
najwyższej jakości i zapewniają połączenie trwałości, 
optymalizacji kosztów i bezpieczeństwa.

Specyfikacja
Warstwa wewnętrzna : Nylon (PA)
Wzmocnienie : 1 × lub 2 × oplot z drutu stalowego powlekanego mosiądzem o wysokiej 

wytrzymałości na rozciąganie
Warstwa wewnętrzna : Poliuretan (PUR)
Zakres temperatur : ‑ 40° C / + 95° C
Kolor : Niebieski

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Wąż malarski

Nr kat. Opis

Wąż malarski w pojedynczym oplocie, średnica wewnętrzna 1/4˝, obrotowe przyłącze żeńskie z dwóch 
stron 1/4˝. Ciśnienie robocze: 400 bar. Ciśnienie rozrywające: 1 300 bar.

7702000 Wąż malarski 1/4˝ × 10 m w pojedyncznym oplocie

7702500 Wąż malarski 1/4˝ × 15 m w pojedyncznym oplocie

7703000 Wąż malarski 1/4˝ × 20 m w pojedyncznym oplocie

7704000 Wąż malarski 1/4˝ × 30 m w pojedyncznym oplocie

Wąż malarski w podwójnym oplocie, średnica wewnętrzna 1/4˝, obrotowe przyłącze żeńskie z dwóch 
stron 1/4˝. Ciśnienie robocze: 483 bar. Ciśnienie rozrywające: 1 930 bar.

7707000 Wąż malarski 1/4˝ × 10 m w podwójnym oplocie

7707500 Wąż malarski 1/4˝ × 15 m w podwójnym oplocie

7708000 Wąż malarski 1/4˝ × 20 m w podwójnym oplocie

7709000 Wąż malarski 1/4˝ × 30 m w podwójnym oplocie

Wąż malarski w pojedynczym oplocie, średnica wewnętrzna 3/8˝, obrotowe przyłącze żeńskie z dwóch 
stron 3/8˝. Ciśnienie robocze: 300 bar. Ciśnienie rozrywające: 1 000 bar.

7712000 Wąż malarski 3/8˝ × 10 m w pojedyncznym oplocie

7712500 Wąż malarski 3/8˝ × 15 m w pojedyncznym oplocie

7713000 Wąż malarski 3/8˝ × 20 m w pojedyncznym oplocie

7714000 Wąż malarski 3/8˝ × 30 m w pojedyncznym oplocie

Wąż malarski w podwójnym oplocie, średnica wewnętrzna 3/8˝, obrotowe przyłącze żeńskie z dwóch 
stron 3/8˝. Ciśnienie robocze: 450 bar. Ciśnienie rozrywające: 1 380 bar.

7717000 Wąż malarski 3/8˝ × 10 m w podwójnym oplocie

7717500 Wąż malarski 3/8˝ × 15 m w podwójnym oplocie

7718000 Wąż malarski 3/8˝ × 20 m w podwójnym oplocie

7719000 Wąż malarski 3/8˝ × 30 m w podwójnym oplocie
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Produkty Strona
Mini Blast – czyszczenie strumieniowo‑ścierne wnętrza rur 72
Circleblast – czyszczenie strumieniowo‑ścierne wnętrza rur 73
Spinnerblast – czyszczene strumieniowo‑ścierne wnętrza rur 75
Jumbo – czyszczenie strumieniowo‑ścierne wnętrza rur 77
Pipecoater‑I – powlekanie wnętrza rur 79
Pipecoater‑II – powlekanie wnętrza rur 81
Pipecoater‑III / 125 – powlekanie wnętrza rur (nowy model) 83
Pipecoater‑III / 125 – powlekanie wnętrza rur (stary model) 85
Pipecoater‑III / 300 – powlekanie wnętrza rur 86
Pipecoater‑III / 900 – powlekanie wnętrza rur 88
Pipecoater‑IV – powlekanie wnętrza rur 90
Półautomatyczna wyciągarka 92
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Rozdział 3 – Czyszczenie i powlekanie rur



Mini Blast przeznaczone jest do czyszczenia wnętrza rur 
o średnicy wewnętrznej od 1/2˝ do 1 1/4˝ (13‑32 mm). 
Urządzenie podłącza się do standardowego urządzenia 
do czyszczenia strumieniowego w miejsce dyszy. Podczas 
pracy mieszanka ścierniwa i powietrza jest kierowana na 
końcówkę rozpraszającą, która powoduje skierowanie 
ścierniwa na wewnętrzne powierzchnie czyszczonej 
rury. Dostępne są dwa adaptery do połączenia narzędzia 
z oprawą dyszy.

Narzędzie Mini Blast wykonane jest z najlepszych 
dostępnych materiałów. Jednak niektóre z jego 
wewnętrznych części są dość kruche ze względu na ich 
ekstremalną twardość. Z tego powodu z narzędziem 
należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć jego 
upuszczenia lub ostrego uderzenia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
3000100 MB‑1 Mini Blast ‑ 250 mm, zawiera AMB‑4
3000200 MB‑2 Mini Blast ‑ 500 mm, zawiera AMB‑4
3000300 MB‑3 Mini Blast ‑ 750 mm, zawiera AMB‑4
3000400 MB‑4 Mini Blast ‑ 1 000 mm, zawiera AMB‑4

MB MINI BLAST DO CZYSZCZENIA WNĘTRZA RUR - Lista części
Nr Nr kat. Opis
1 3000500 Głowica z węglika wolframu do Mini Blast Ø 13 mm
2 3000600 AMB‑4 Adapter M10 ‑ gwint drobnozwojny 26 mm

3

3000700 
3000800 
3000900 
3001200

EMB‑250 Przedłużenie przewodu 250 mm 
EMB‑500 Przedłużenie przewodu 500 mm 
EMB‑750 Przedłużenie przewodu 750 mm 
EMB‑1000 Przedłużenie przewodu 1 000 mm

4 3001100 AMB‑6 Adapter M10 ‑ gwint grubozwojny 50 mm
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Narzędzie Circleblast przeznaczone jest do czyszczenia wnętrza 
rur o średnicy wewnętrznej od 1 1/4˝ do 12˝ (32 mm ‑ 305 mm). 
Podłączenie i czyszczenie odbywa się podobnie jak w urządzeniu 
Mini Blast. Urządzenie podłącza się do standardowej oczyszczarki 
w miejsce standardowej dyszy. Mieszanka ścierniwa i powietrza 
jest kierowana na końcówkę rozpraszającą, która powoduje 
skierowanie ścierniwa na wewnętrzne powierzchnie czyszczonej 
rury. Dostępne są dwa urządzenia centrujące do utrzymywania 
narzędzia w odpowiedniej pozycji podczas przejść w rurze o różnej 
średnicy.

Funkcje i zalety:

• Ciągłe czyszczenie wewnętrznej powierzchni
• Czyszczenie z najwyższą możliwą prędkością
• Oszczędność czasu i materiałów ściernych
• Regulowana konfiguracja zapewniająca najwyższą prędkość czyszczenia
• Łatwa obsługa i brak przestojów
• Skuteczny ‑ wystarczy jeden przejazd
• Dostosowany do wszystkich rodzajów materiałów ściernych

Średnica rury Model Zakres Urządzenie 
centrujące

Wymagana 
dysza

Zapotrzebowanie 
powietrza

1 1/4˝ - 3˝ 
32 mm - 76 mm CB‑0 1 1/4˝ ‑ 3˝ 

32 mm ‑ 76 mm ‑ ‑ 11,3 m3 / min.

3˝ - 12˝ 
76 mm - 305 mm

CB‑1 
CB‑2

3˝ ‑ 5˝ 
76 mm ‑ 127 mm CBC‑1 AHBN‑8 

AHBN‑10
6,4 m3 / min. 
11,3 m3 / min.

CB‑1 
CB‑2

5˝ ‑ 12˝ 
127 mm ‑ 305 mm CBC‑2 AHBN‑8 

AHBN‑10
6,4 m3 / min. 
11,3 m3 / min.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

3002100 CB‑0 Circleblast do bezpośredniego montażu na wąż do piaskowania ze średnicą wewnętrzną 1/2˝ (13 × 7 mm) dla 
rur o średnicy 1 1/4˝ ‑3˝ (35 mm ‑ 76 mm), końcówka rozpraszająca z węglika wolframu (TC)

3002200 CB‑1 Circleblast, w komplecie 1/2˝ dysza HBN‑8, CBC‑1 kołnierze centrujące, CBC‑2 regulowany wózek centrujący

3002300 CB‑2 Circleblast, w komplecie 5/8˝ dysza HBN‑10, CBC‑1 kołnierze centrujące, CBC‑2 regulowany wózek centrujący

CB-0 - Lista części
Nr Nr kat. Opis

1 3002500 Obudowa

2 3002600 Śruba

3 3016000 
3016001

CB‑110 / 1 Końcówka rozpraszająca TC 
CB‑110 / 1 Końcówka rozpraszająca BC (opcjonalnie)

4 3028000 CB‑122 podkładka z mosiądzu

3
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CB-1 i CB-2 - Lista części
Nr Nr kat. Opis
1 2112000 AHBN‑8 1/2˝ (13 mm) dysza TC 1
2 2113000 AHBN‑10 5/8˝ (16 mm) dysza TC 1
3 3015002 CB‑111 Uchwyt narzędzia 1
4 3016000 CB‑110 / 1 Końcówka rozpraszająca TC * 1
5 3018001 CB‑112 / 1 Obudowa trzpienia TC * 1
6 3020002 CB‑113 / 1 Tuleja prowadząca TC (50 mm) * 1
7 3020003 CB‑113 / 1 Tuleja prowadząca TC (65 mm) * 1
8 3023002 CB‑115 Pręt * 1
9 3024002 CB‑116 Nakrętka * 1
11 3025002 CB‑117 / 1 Tuleja ochronna dla CBC‑1 1
12 3025001 CB‑117 / 2 Tuleja ochronna dla CBC‑2 1

CB-1 i CB-2 - Lista części
Nr Nr kat. Opis
13 3026002 CB‑118 Nakrętka zabezpieczająca 2
14 3027002 CB‑119 Uszczelnienie obudowy trzpienia * 2
15 3028000 CB‑122 Podkładka z mosiądzu * 3
16 3029000 CB‑123 O‑ring * 1
17 3029012 Rura łącząca 1
18 2163000 CFT żeliwna szybkozłączka (opcja) 1
19 2135000 CHE‑2 oprawa dyszy aluminiowa (opcja) 1

20 3016100 CB‑110 / 2 Końcówka rozpraszająca 
z węglika boru (opcja) 1

21 3016200 CB‑110 / 3 Końcówka rozpraszająca Roctec 
(opcja) 1

* 3022002 Zestaw naprawczy Circleblast

KOŁNIERZE CENTRUJĄCE DO CIRCLEBLAST
Nr Nr kat. Opis

3003300
CBC‑1 Kompletne kołnierze centrujące dla rur 
o śr. wewn. 3˝ ‑ 5˝ (76 mm ‑ 127 mm), zawiera 
kołnierz i 5 kompletów kołków

CBC-1 KOŁNIERZ CENTRUJĄCY - Lista części
1 3004000 Przedni kołnierz
2 3005000 Tylny kołnierz
3 3006000 Komplet kołków centrujących (5 kpl.)
4 3006500 Kołek centrujący dla rury o śr. wewn. 75 mm
5 3007000 Kołek centrujący dla rury o śr. wewn. 83 mm
6 3008000 Kołek centrujący dla rury o śr. wewn. 97 mm
7 3009000 Kołek centrujący dla rury o śr. wewn. 107 mm
8 3010000 Kołek centrujący dla rury o śr. wewn. 123 mm
9 3010100 Śruba
10 3010200 Sruba zabezpieczająca kołnierz

WÓZEK CENTRUJĄCY DO CIRCLEBLAST
Nr Nr kat. Opis

3011000 CBC‑2 Kompletne kołnierze centrujące dla 
rur o śr. wewn. 5˝ ‑ 12˝ (127 mm ‑ 305 mm)

CBC-2 KOŁNIERZ CENTRUJĄCY - Lista części
1 3012000 Kompletne koła
2 3010200 Śruba blokująca
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Narzędzie Spinnerblast przeznaczone jest do czyszczenia 
wnętrza rur o długości do 12 metrów i o średnicy wewnętrznej 
203 mm ‑ 915 mm (8˝ ‑ 36˝). Narzędzie łączy się z większością 
oczyszczarek w miejsce standardowej dyszy.

Gdy narzędzie przechodzi przez czyszczoną rurę, materiał 
ścierny jest wyrzucany przez dwie specjalne dysze zamontowane 
na obrotowej głowicy. Optymalna prędkość obrotowa jest 
kontrolowana przez układ hamulcowy. Regulowany wózek 
centrujący utrzymuje pozycję urządzenia w rurze. Poniższa 
tabela pokazuje rekomendowane prowadnice centrujące, 
rozmiary dysz i zapotrzebowanie powietrza dla różnych średnic 
rur.

Funkcje i zalety:

• Ciągłe czyszczenie wewnętrznej powierzchni
• Czyszczenie z najwyższą możliwą prędkością
• Oszczędność czasu i materiałów ściernych
• Regulowana konfiguracja zapewniająca najwyższą prędkość 

czyszczenia
• Łatwa obsługa i brak przestojów
• Skuteczny ‑ wystarczy jeden przejazd
• Dostosowany do wszystkich rodzajów materiałów ściernych

Średnica rury Model Zakres Urządzenie 
centrujące

Wymagana 
dysza

Zapotrzebowanie 
powietrza

8˝ - 36˝ 
203 mm - 915 mm

SB‑636‑A 8˝ ‑ 10˝ 
203 mm ‑ 254 mm

SPB‑19 
Prowadnice 

120 mm

2 × ASB 13 
2 × ASB‑14 
2 × ASB‑16

5,7 m3 / min. 
8,5 m3 / min. 
12,8 m3 / min.

SB‑636‑A 10˝ ‑ 15˝ 
254 mm ‑ 381 mm

SPB‑19 
Prowadnice 

190 mm
2 × ASB‑15 8,5 m3 / min.

SB‑636‑A 15˝ ‑ 23˝ 
381 mm ‑ 584 mm

SPB‑19 
Prowadnice 

290 mm
2 × ASB‑17 12,8 m3 / min.

SB‑636‑A 23˝ ‑ 36˝ 
584 mm ‑ 915 mm

SPB‑19 
Prowadnice 

460 mm
2 × ASB‑17 12,8 m3 / min.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
3030000 SB‑636‑A Spinnerblast w tym wózek SPB‑19, z wyłączeniem dysz

3032000 SB‑636‑C Zestaw naprawczy składający się z pozycji oznaczonych * w ilościach pokazanych 
w poniższej tabeli
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SPB SPINNERBLAST - Lista części
Nr Nr kat. Opis Ilość

1 3033000 Korek 1˝ (25 mm) * 4

2 3035000 Obrotowa głowica dyszy * 1

3 3036000 Obudowa hamulca

4 2107000 Dysza TC – Ø 6,0 mm, długa 49 mm

5 2108000 Dysza TC – Ø 8,0 mm, długa 49 mm

6 2109000 Dysza TC – Ø 8,0 mm, długa 80 mm

7 2110000 Dysza TC – Ø 9,5 mm, długa 49 mm

8 2111000 Dysza TC – Ø 9,5 mm, długa 103 mm

9 3037000 Zestaw śrub M6 × 8 mm

10 3038000 Śruba 65 mm

11 3039000 Zawleczka

12 3040000 Ogranicznik * 1

13 3041000 Przewód * 1

14 3043000 Zestaw śrub M5 × 6 mm

15 3044000 Podwójne zabezpieczenie łożyska * 2

16 3045100 Korpus

16A 3045200 Obudowa łożyska

17 3046000 Uszczellka * 2

18 3047000 Uszczelka łożyska * 1

19
3048000 
3048100 

Skórzane uszczelnienie przeciwpyłowe 
Teflonowe uszczelnienie przeciwpyłowe 
(opcja)

* 
 

30 
 

20 3049000 Podkładka, węglik wolframu * 2

21 3050000 Przyłącze końcowe

22 3051000 Śruba 35 mm

23 3052000 Nakrętka zabezpieczajaca przyłącze 
końcowe

24 3053000 Nypel gumowany 1 1/4˝ (32 mm) * 2

25 2163000 CFT Szybkozłącze (żeliwne)

* 3032000 Zestaw naprawczy SB‑636‑C Zestaw naprawczy

WÓZEK DO SPB SPINNERBLAST - Lista części
Nr Nr kat. Opis

3055000 Regulowany wózek centrujący

1 3059000 Kołnierz wózka centrującego

2 3056000 Koło wózka

3 3057000 Ramiona kół

4 3058000 Zestaw prowadnic centrujących

5 3060000 SPB‑19 / 12 Prowadnica centrująca 12 cm

6 3061000 SPB‑19 / 19 Prowadnica centrująca 19 cm

7 3062000 SPB‑19 / 29 Prowadnica centrująca 29 cm

8 3063000 SPB‑19 / 46 Prowadnica centrująca 46 cm

9 3063100 Śruba zabezpieczajaca kołnierz
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Urządzenie Jumbo przeznaczone jest do czyszczenia wnętrza 
rur o długości do 12 metrów i o średnicy wewnętrznej 
1 016 mm ‑ 1 930 mm (40˝ ‑ 76˝). Narzędzie łączy się 
z większością oczyszczarek w miejsce standardowej dyszy.

Gdy narzędzie przechodzi przez czyszczoną rurę, materiał 
ścierny jest wyrzucany przez dwie specjalne dysze zamontowane 
na obrotowej głowicy. Optymalna prędkość obrotowa jest 
kontrolowana przez układ hamulcowy. Regulowany wózek 
centrujący utrzymuje pozycję urządzenia w rurze.

Funkcje i zalety:

• Ciągłe czyszczenie wewnętrznej powierzchni
• Czyszczenie z najwyższą możliwą prędkością
• Oszczędność czasu i materiałów ściernych
• Regulowana konfiguracja zapewniająca najwyższą prędkość 

czyszczenia
• Łatwa obsługa i brak przestojów
• Skuteczny ‑ wystarczy jeden przejazd
• Dostosowany do wszystkich rodzajów materiałów ściernych

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
3400000 JIPB‑I Jumbo zawiera wózek, z wyłączeniem dysz
3403400 JIPB‑36 Zestaw naprawczy zawierający pozycje oznaczone * w ilościach pokazanych w tabeli poniżej

JUMBO - Dysze
Nr kat. Opis

2007000 Dysza długa ATSDX‑4 węglik wolframu, otwór 6,5 mm, długość 135 mm, wlot 1 1/4˝ (32 mm) i gwint 
drobnozwojny

2008000 Dysza długa ATSDX‑5 węglik wolframu, otwór 8,0 mm, długość 145 mm, wlot 1 1/4˝ (32 mm) i gwint 
drobnozwojny

2009000 Dysza długa ATSDX‑6 węglik wolframu, otwór 9,5 mm, długość 170 mm, wlot 1 1/4˝ (32 mm) i gwint 
drobnozwojny
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JUMBO - Lista części
Nr Nr kat. Opis Ilość

1 3400100 JIPB‑1 Śruba M10 × 70

2 3400200 JIPB‑2 Korek * 2

3 3400300 JIPB‑3 Głowica dyszy

4 3400400 JIPB‑4 / 32 Podkładka

5 3400500 JIPB‑5 Dystans

6 3400600 JIPB‑6 Śruba M6 × 10

7 3400700 JIPB‑7 Podkładka

8 3400800 JIPB‑8 Uszczelka łożyska * 2

9 3400900 JIPB‑9 Uszczelka adaptera

10 3401000 JIBP‑10 Pierścień zabezpieczający * 1

11 3401100 JIPB‑11 Łożysko * 2

12 3401200 JIPB‑12 Obudowa kołnierza

13 3401300 JIPB‑13 Pierścień ochronny * 2

14 3401400 JIPB‑14 Obudowa (aluminiowa)

15 3401500 JIPB‑15 Obudowa (stalowa)

16 3401600 JIPB‑16 Tulejka * 1

17 3401700 JIPB‑17 Rura z kołnierzem

18 3401800 JIPB‑18 / 33 Śruba M10 * 4

19 3401900 JIPB‑19 / 28 Washer M8

20 3402000 JIPB‑20 Śruba M8 × 25

21 3402100 JIPB‑21 Złączka żeliwna

24 3402200 JIPB‑24 Kołnierz wózka

25 3402300 JIPB‑25 Śruba M10 × 25

26 3402400 JIPB‑26 Prowadnica centrująca

27 3402500 JIPB‑27 Obejma

28 3402600 JIPB‑28 / 19 Podkładka M8

29 3402700 JIPB‑29 Śruba

30 3402800 JIPB‑30 Koło Ø 140 × 35 GL‑15

31 3402900 JIPB‑31 Tuleja prowadząca

32 3403000 JIPB‑32 Podkładka

33 3403100 JIPB‑33 / 18 Śruba M10

34 3403200 JIPB‑34 Śruba M10 × 65

35 3403300 JIPB‑35 Wózek centrujący, komplet

* 3403400 JIPB‑36 Zestaw naprawczy Jumbo
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Urządzenie Pipecoater‑I przeznaczone jest do powlekania wnętrza rury 
bez konieczności jej obracania i do nakładania równomiernej warstwy 
farby na całej powierzchni. Narzędziem tym można aplikować dowolny 
rodzaj powłoki, którą można natryskiwać metodą hydrodynamiczną. 
Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy urządzenie obsługiwane jest przez 
dwie osoby: jedna operuje pistoletem, druga przeciąga część malującą 
przez rurę.

Airblast Pipecoater to innowacyjne i wydajne rozwiązanie nanoszenia 
farby wewnątrz rury, przewodów rurowych lub innych konstrukcji 
cylindrycznych. Pipecoater umożliwia nakładanie równomiernej 
warstwy powłoki z dużą prędkością.

Narzędzie Pipecoater dostępne jest w czterech wariantach, 
dostosowanych do prac z różną długością rur: 2, 4, 6 or 12 metrów. 
Dostępnych jest sześć rozmiarów dysz natryskowych, od 0,018˝ do 
0,043˝.

Pipecoater‑I został zaprojektowany do rur lub przewodów 
rurowych o średnicy wewnętrznej 90 mm ‑ 180 mm (4˝ ‑ 7˝). 
Urządzenie Pipecoater‑I można podłączyć do agregatu do malowania 
natryskowego wyposażonego w pompę o przełożeniu co najmniej 45:1.

Funkcje i zalety:

• Skutecznie obsługuje szeroki zakres powłok
• Nakłada jednolitą warstwę z niezwykłą prędkością
• Nie ma potrzeby obracania rury ani przewodu
• Unikalny montaż pistoletu zapewnia precyzyjną kontrolę
• Pneumatyczne prowadnice centrujące, które łatwo dostosowują się 

do stopniowych łuków rur

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
7100100 
 

Pipecoater‑I, do rur o długości do 2 metrów, zawiera: 
3 m wąż sterowania powietrzem 
3,5 m wąż malarski

7100300 
 

Pipecoater‑I, do rur o długości do 4 metrów, zawiera: 
5 m wąż sterowania powietrzem 
5,5 m wąż malarski

7100500
Pipecoater‑I, do rur o długości do 6 metrów, zawiera: 
10 m wąż sterowania powietrzem 
10,5 m wąż malarski

7100700
Pipecoater‑I, do rur o długości do 12 metrów, zawiera: 
15 m wąż sterowania powietrzem 
16 m wąż malarski
Komplet zawiera:

• Narzędzie do malowania z prowadnicami centrującymi
• Zespół regulacji powietrza oraz pistolet natryskowy
• Wąż powietrza
• Wysokociśnieniowy wąż malarski

3
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PIPECOATER-I WĘŻE
Nr kat. Opis
7100900 Wąż powietrza 3 m
7101000 Wąż powietrza 5 m
7101100 Wąż powietrza 10 m
7101200 Wąż malarski 3,5 m
7101300 Wąż malarski 5,5 m
7101400 Wąż malarski 10,5 m

PIPECOATER-I DYSZE
7101500 Dysza 0,018˝
7101600 Dysza 0,021˝
7101700 Dysza 0,026˝
7101800 Dysza 0,031˝
7101900 Dysza 0,036˝
7102000 Dysza 0,043˝

PIPECOATER-I PODZESPOŁY PISTOLETU
7102100 Pistolet natryskowy, w tym zespół adaptera węża
7102200 Zestaw naprawczy powietrzny pistoletu natryskowego
7102300 Adapter do pistoletu

PIPECOATER-I ZESTAW NAPRAWCZY I REKOMENDOWANE CZĘŚCI ZAMIENNE
7112900 Zestaw kół do Pipecoater‑I zawiera 7112500, 7112600 i 7112700. (wymagane 6 szt.)
7105000 Zestaw uszczelek o‑ring, wąż powietrza
7105100 Zestaw uszczelek o‑ring, Pipecoater‑I

7111400 Filtr (2 szt.)
7119500 Łożysko igiełkowe
7118400 Przewód malarski
7118500 Trójnik
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Urządzenie Pipecoater‑II przeznaczone jest do powlekania wnętrza rur 
bez konieczności jej obracania i do nakładania równomiernej warstwy 
farby na całej powierzchni. Narzędziem tym można aplikować dowolny 
rodzaj powłoki, którą można natryskiwać metodą hydrodynamiczną. 
Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy urządzenie obsługiwane jest przez 
dwie osoby: jedna operuje pistoletem, druga przeciąga część malującą 
przez rurę.

Airblast Pipecoater to innowacyjne i wydajne rozwiązanie nanoszenia 
farby wewnątrz rury, przewodów rurowych lub innych konstrukcji 
cylindrycznych. Pipecoater umożliwia nakładanie równomiernej 
warstwy powłoki z dużą prędkością.

Narzędzie Pipecoater dostępne jest w czterech wariantach, 
dostosowanych do prac z różną długością rur: 2, 4, 6 or 12 metrów. 
Dostępnych jest sześć rozmiarów dysz natryskowych, od 0,018˝ do 
0,043˝.

Pipecoater‑II został zaprojektowany do rur lub przewodów 
rurowych o średnicy wewnętrznej 180 mm ‑ 950 mm (7˝ ‑ 37˝). 
Urządzenie Pipecoater‑II można podłączyć do odpowiedniego agregatu 
do malowania natryskowego wyposażonego w pompę o przełożeniu co 
najmniej 45:1.

Funkcje i zalety:

• Skutecznie obsługuje szeroki zakres powłok
• Nakłada jednolitą warstwę z niezwykłą prędkością
• Nie ma potrzeby obracania rury ani przewodu
• Unikalny montaż pistoletu zapewnia precyzyjną kontrolę
• Pneumatyczne prowadnice centrujące, które łatwo dostosowują się 

do stopniowych łuków rur

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
7100200 
 

Pipecoater‑II, do rur o długości do 2 metrów, zawiera: 
3 m wąż sterowania powietrzem 
3,5 m wąż malarski

7100400 
 

Pipecoater‑II, do rur o długości do 4 metrów, zawiera: 
5 m wąż sterowania powietrzem 
5,5 m wąż malarski

7100600
Pipecoater‑II, do rur o długości do 6 metrów, zawiera: 
10 m wąż sterowania powietrzem 
10,5 m wąż malarski

7100800
Pipecoater‑II, do rur o długości do 12 metrów, zawiera: 
15 m wąż sterowania powietrzem 
16 m wąż malarski
Komplet zawiera:

• Narzędzie do malowania z prowadnicami centrującymi
• Zespół regulacji powietrza oraz pistolet natryskowy
• Wąż powietrza
• Wysokociśnieniowy wąż malarski

3

STRONA 81ROZDZIAŁ 3

Pipecoater-II do rur o średnicy zewnętrznej 7˝ - 37˝



PIPECOATER-II WĘŻE
Nr kat. Opis
7100900 Wąż powietrza 3 m
7101000 Wąż powietrza 5 m
7101100 Wąż powietrza 10 m
7101200 Wąż malarski 3,5 m
7101300 Wąż malarski 5,5 m
7101400 Wąż malarski 10,5 m

PIPECOATER-I DYSZE
7101500 Dysza 0,018˝
7101600 Dysza 0,021˝
7101700 Dysza 0,026˝
7101800 Dysza 0,031˝
7101900 Dysza 0,036˝
7102000 Dysza 0,043˝

PIPECOATER-I PODZESPOŁY PISTOLETU
7102100 Pistolet natryskowy, w tym zespół adaptera węża
7102200 Zestaw naprawczy powietrzny pistoletu natryskowego
7102300 Adapter do pistoletu

PIPECOATER-I ZESTAW NAPRAWCZY I REKOMENDOWANE CZĘŚCI ZAMIENNE
7119200 Zestaw głowicy obrotowej, Pipecoater‑II zawiera 7114600, 7118000, 7114700 i 7114800
7119300 Zestaw kół, Pipecoater‑II includes 7117800, 7118000, 7118100, 7118200 i 7119000
7105000 Zestaw uszczelek o‑ring, wąż powietrza
7105200 Zestaw uszczelek o‑ring, Pipecoater‑II

7111400 Filtr (2 szt.)
7113600 Ostrze (3 szt.)
7118400 Łożysko
7113100 Łożysko kulowe
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Urządzenie Pipecoater‑III / 125 przeznaczone jest do powlekania 
wnętrza rur o średnicy wewnętrznej 76 mm ‑ 125 mm (3˝ ‑ 5˝) bez 
konieczności jej obracania i do nakładania równomiernej warstwy 
farby na całej powierzchni. Narzędziem tym można aplikować dowolny 
rodzaj powłoki, którą można natryskiwać metodą bezpowietrzną 
(airless).

Urządzenie Pipecoater‑III można podłączyć do odpowiedniego 
agregatu do malowania natryskowego bezpowietrznego wyposażonego 
w pompę o przełożeniu co najmniej 45:1. Urządzenie rozpylające 
jest podłączone do lancy i do węża wysokociśnieniowego podającego 
farbę z pompy natryskowej. W celu podłączenia PIPECOATER‑III / 125 
wymagany jest wąż powietrzny. Po ustawieniu PIPECOATER‑III / 125 
w rurze należy najpierw wyregulować przepływ farby i powietrza. 
Pistolet natryskowy jest uruchamiany w celu rozpoczęcia przepływu 
farby. Farba rozpylana jest przez dyszę wirową, kontrolowaną przez 
przepływ powietrza, pokrywając 360° przekroju rury.

Aby zatrzymać PIPECOATER‑III / 125, należy zwolnić spust pistoletu 
natryskowego i wyłączyć dopływ powietrza do urządzenia. Najlepsze 
efekty uzyskuje się, gdy urządzenie obsługiwane jest przez dwie 
osoby: jedna operuje pistoletem natryskowym, a druga przeciąga 
część malującą przez rurę.

Funkcje i zalety:

• Skutecznie obsługuje szeroki zakres powłok
• Nakłada jednolitą warstwę z niezwykłą prędkością
• Nie ma potrzeby obracania rury ani przewodu

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
7301001 PIPECOATER‑III / 125 kompletne urządzenie z wózkiem centrującym
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PIPECOATER-III / 125 - Lista części
Nr Nr kat. Opis
1 7310000 Silnik pneumatyczny
2 7310100 Oś
3 7310200 Nakrętka M10
4 7310300 Głowica obrotowa Ø 54 mm
5 7310400 Śruba M6 × 8
6 7310500 Obudowa aluminiowa
7 7310600 Tylna płyta końcowa
8 7310700 Przewód powietrza 1/4˝ × 170 mm
9 7310800 Nakrętka 1/4˝ × 8 mm
15 3006000 Komplet kołków centrujących (5 kpl.)

3006500 Kołek centrujący dla rury o śr. wewn. 75 mm
3007000 Kołek centrujący dla rury o śr. wewn. 83 mm
3008000 Kołek centrujący dla rury o śr. wewn. 97 mm
3009000 Kołek centrujący dla rury o śr. wewn. 107 mm
3010000 Kołek centrujący dla rury o śr. wewn. 123 mm

16 3010100 Śruba M6
18 3010200 Śruba blokująca M10
19 7315700 Kolano 1/8˝ × 1/8˝ MF
20 7315800 Złącze 1/8˝ × Ø 6 mm
21 7315900 Wąż PU Ø 6 ‑ 8 / 15 cm
22 7316000 Złącze 1/4˝ × Ø 6 mm
23 7314500 Gniazdo filtra
24 7314600 Filtr dyszy 100 mesh (standard)

7314650 Filtr dyszy 60 mesh
25 7315000 Dysza 0,042˝ (standard)

7315100 Dysza 0,020˝
7315200 Dysza 0,028˝
7315300 Dysza 0,060˝
7315400 Dysza 0,064˝
7315500 Dysza 0,076˝

26 7314700 Gniazdo dyszy
27 7316100 Wlot obudowy 1/8˝ × 1/4˝
28 7316200 Kolano Ø 6 ‑ 1/8˝
29 7316300 Przewód farby Ø 4 ‑ Ø 6
30 7316400 Kołnierz centrujący Ø 48 mm
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Części zamienne do starego modelu PIPECOATER‑III / 125 są nadal dostępne. 

PIPECOATER-III / 125 - Lista części
Nr Nr kat. Opis
1 7310000 Silnik pneumatyczny
2 7310100 Oś
3 7310200 Nakrętka M10
4 7310300 Głowica obrotowa Ø 54 mm
5 7310400 Śruba M6 × 8
6 7310500 Obudowa aluminiowa
7 7310600 Tylna płyta końcowa
8 7310700 Przewód powietrza 1/4˝ × 170 mm
9 7310800 Nakrętka 1/4˝ × 8 mm
10 7310900 Wlot obudowy
11 7311000 Nypel redukcyjny (1/2˝ × 1/4˝)
12 7311100 Tuleja gwintowana (1/8˝ × 21 mm)
13 7311200 Kolano (1/8˝)
14 7311300 Złącze 1/4˝ × 8 mm
15 7311400 Kołnierze centrujące
16 3006000 Zestaw kołków centrujących (4 × 6 kołków centrujących)
17 7311500 O‑ring
18 7311160 Przewód farby
23 7314500 Gniazdo filtra
24 7314600 Filtr dyszy 100 mesh (standard)
25 7315000 Dysza 0,042˝ (standard)

7315100 Dysza 0,020˝
7315200 Dysza 0,028˝
7315300 Dysza 0,060˝
7315400 Dysza 0,064˝
7315500 Dysza 0,076˝

26 7314700 Gniazdo dyszy
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Pipecoater-III / 125 do rur o średnicy wewnętrznej 3˝ - 5˝ 

(stary model)



Urządzenie Pipecoater‑III / 300 przeznaczone jest do powlekania 
wnętrza rur o średnicy wewnętrznej 125 mm ‑ 300 mm (5˝ ‑ 12˝) 
bez konieczności jej obracania i do nakładania równomiernej 
warstwy farby na całej powierzchni. Narzędziem tym można 
aplikować dowolny rodzaj powłoki, którą można natryskiwać 
metodą bezpowietrzną (airless).

Urządzenie Pipecoater‑III można podłączyć do odpowiedniego 
agregatu do malowania natryskowego bezpowietrznego 
wyposażonego w pompę o przełożeniu co najmniej 45:1. 
Urządzenie rozpylające jest podłączone do lancy i do węża 
wysokociśnieniowego podającego farbę z pompy natryskowej. 
W celu podłączenia PIPECOATER‑III / 300 wymagany jest wąż 
powietrzny. Po ustawieniu PIPECOATER‑III / 300 w rurze należy 
najpierw wyregulować przepływ farby i powietrza. Pistolet 
natryskowy jest uruchamiany w celu rozpoczęcia przepływu 
farby. Farba rozpylana jest przez dyszę wirową, kontrolowaną 
przez przepływ powietrza, pokrywając 360° przekroju rury.

Aby zatrzymać PIPECOATER‑III / 300, należy zwolnić spust 
pistoletu natryskowego i wyłączyć dopływ powietrza do urządzenia. 
Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy urządzenie obsługiwane 
jest przez dwie osoby: jedna operuje pistoletem natryskowym, 
a druga przeciąga część malującą przez rurę.

Funkcje i zalety:

• Skutecznie obsługuje szeroki zakres powłok
• Nakłada jednolitą warstwę z niezwykłą prędkością
• Nie ma potrzeby obracania rury ani przewodu

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
7302000 PIPECOATER‑III / 300 kompletne urządzenie z wózkiem centrującym CBC‑2
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Pipecoater-III / 300 do rur o średnicy wewnętrznej 5˝ - 12˝



PIPECOATER-III / 300 - Lista części
Nr Nr kat. Opis
1 7310000 Silnik pneumatyczny
2 7310100 Oś
3 7310200 Nakrętka M10
4 7310300 Głowica obrotowa Ø 69 mm
5 7310400 Śruba M6 × 8
6 7310500 Obudowa aluminiowa
7 7312100 Wlot obudowy
8 7312200 Złącze 1/8˝ × 8 mm
9 7315600 Śruba (M10 × 10)
10 7313700 Tylna płyta końcowa
11 7312500 Przewód do malowania
12 2176100 CCC‑38 / F Szybkozłącze
13 2178100 IF‑14 Szybkozłącze
14 3011000 CBC‑2 wózek centrujący
15 7314800 Nakrętka zabezpieczająca
16 3025000 Tuleja gwintowana
17 7314000 Przewód farby ze stali nierdzewnej
18 7314100 Nakrętka
23 7314500 Gniazdo filtra
24 7314600 Filtr dyszy 100 mesh (standard)
25 7315000 Dysza 0,042˝ (standard)

7315100 Dysza 0,020˝
7315200 Dysza 0,028˝
7315300 Dysza 0,060˝
7315400 Dysza 0,064˝
7315500 Dysza 0,076˝

26 7314700 Gniazdo dyszy

3
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Pipecoater-III / 300 do rur o średnicy wewnętrznej 5˝ - 12˝



Urządzenie Pipecoater‑III / 900 przeznaczone jest do powlekania 
wnętrza rur o średnicy wewnętrznej 300 mm ‑ 900 mm (12˝ ‑ 36˝) 
bez konieczności jej obracania i do nakładania równomiernej 
warstwy farby na całej powierzchni. Narzędziem tym można 
aplikować dowolny rodzaj powłoki, którą można natryskiwać 
metodą bezpowietrzną (airless).

Urządzenie Pipecoater‑III można podłączyć do odpowiedniego 
agregatu do malowania natryskowego bezpowietrznego 
wyposażonego w pompę o przełożeniu co najmniej 45:1. 
Urządzenie rozpylające jest podłączone do lancy i do węża 
wysokociśnieniowego podającego farbę z pompy natryskowej. 
W celu podłączenia PIPECOATER‑III / 900 wymagany jest wąż 
powietrzny. Po ustawieniu PIPECOATER‑III / 900 w rurze należy 
najpierw wyregulować przepływ farby i powietrza. Pistolet 
natryskowy jest uruchamiany w celu rozpoczęcia przepływu 
farby. Farba rozpylana jest przez dyszę wirową, kontrolowaną 
przez przepływ powietrza, pokrywając 360° przekroju rury.

Aby zatrzymać PIPECOATER‑III / 900, należy zwolnić spust 
pistoletu natryskowego i wyłączyć dopływ powietrza do 
urządzenia. Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy urządzenie 
obsługiwane jest przez dwie osoby: jedna operuje pistoletem 
natryskowym, a druga przeciąga część malującą przez rurę.

Funkcje i zalety:

• Skutecznie obsługuje szeroki zakres powłok
• Nakłada jednolitą warstwę z niezwykłą prędkością
• Nie ma potrzeby obracania rury ani przewodu

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
7303000 PIPECOATER‑III / 900 kompletne urządzenie z wózkiem centrującym
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Pipecoater-III / 900 do rur o średnicy wewnętrznej 12˝ - 36˝



PIPECOATER-III / 900 - Lista części
Nr Nr kat. Opis
1 7310000 Silnik pneumatyczny
2 7310100 Oś
3 7310200 Nakrętka M10
4 7312000 Głowica obrotowa Ø 69 mm
5 7310400 Śruba M6 × 8
6 7310500 Obudowa aluminiowa
7 7312100 Wlot obudowy
8 7312200 Złącze 1/8˝ × 8 mm
9 7315600 Śruba (M10 × 10)
10 7313700 Tylna płyta końcowa
11 7312500 Przewód do malowania
12 2176100 CCC‑38 / F Szybkozłącze
13 2178100 IF‑14 Szybkozłącze
14 7313000 Tulejka
15 3059000 Kołnierze centrujące
16 3025000 Tuleja gwintowana
17 7314000 Przewód farby ze stali nierdzewnej
18 7314100 Nakrętka
19 7314200 Uchwyt przewodu
20 7314300 Nakrętka
21 7314400 Przewód farby, mosiądz
22 3057000 Koła ramion
23 7314500 Gniazdo filtra
24 7314600 Filtr dyszy 100 mesh (standard)
25 7315000 Dysza 0,042˝ (standard)

7315100 Dysza 0,020˝
7315200 Dysza 0,028˝
7315300 Dysza 0,060˝
7315400 Dysza 0,064˝
7315500 Dysza 0,076˝

26 7314700 Gniazdo dyszy
27 3058000 Zestaw prowadnic centrujących (4 × 6 szt.)

3
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Pipecoater-III / 900 do rur o średnicy wewnętrznej 12˝ - 36˝



Urządzenie Pipecoater‑IV przeznaczone jest do powlekania 
wnętrza rur o średnicy wewnętrznej 25 mm ‑ 300 mm (1˝ ‑ 12˝) 
bez konieczności jej obracania i do nakładania równomiernej 
warstwy farby na całej powierzchni. Narzędziem tym można 
aplikować dowolny rodzaj powłoki, którą można natryskiwać 
metodą bezpowietrzną (airless).

Urządzenie Pipecoater‑IV można podłączyć do odpowiedniego 
agregatu do malowania natryskowego bezpowietrznego 
wyposażonego w pompę o przełożeniu co najmniej 45:1. 
Urządzenie rozpylające jest podłączone do lancy i do węża 
wysokociśnieniowego podającego farbę z pompy natryskowej. 
W celu podłączenia PIPECOATER‑IV wymagany jest wąż 
powietrzny. Po ustawieniu PIPECOATER‑IV w rurze należy najpierw 
wyregulować przepływ farby i powietrza. Pistolet natryskowy jest 
uruchamiany w celu rozpoczęcia przepływu farby. Farba rozpylana 
jest przez dyszę wirową, kontrolowaną przez przepływ powietrza, 
pokrywając 360° przekroju rury.

Aby zatrzymać PIPECOATER‑IV, należy zwolnić spust pistoletu 
natryskowego i wyłączyć dopływ powietrza do urządzenia. 
Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy urządzenie obsługiwane 
jest przez dwie osoby: jedna operuje pistoletem natryskowym, 
a druga przeciąga część malującą przez rurę.

Funkcje i zalety:

• Skutecznie obsługuje szeroki zakres powłok
• Nakłada jednolitą warstwę z niezwykłą prędkością
• Nie ma potrzeby obracania rury ani przewodu

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

7304001 
 

PIPECOATER‑IV (samo urządzenie) ‑ zawiera dyszę TNSSTC 6 (1,07 mm) i filtr AB‑SS 100 (części 1 ‑ 4, 
6 ‑ 10 + 12). 
Opcjonalnie z kołnierzami centrującymi dla rur o średnicy wewnętrznej 76 mm ‑ 125 mm (3 ̋  ‑ 5˝) oraz 
125 mm ‑ 300 mm (5 ̋  ‑ 12˝).
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Pipecoater-IV do rur o średnicy wewnętrznej 1˝ - 12˝



PIPECOATER-IV - Lista części
Nr Nr kat. Opis
1 7304008 Nakrętka dyszy SS
2 7304017 Dysza TNSSTC 0,80

7304018 Dysza TNSSTC 0,90
7304019 Dysza TNSSTC 1
7304020 Dysza TNSSTC 1,5
7304021 Dysza TNSSTC 2
7304022 Dysza TNSSTC 3
7304023 Dysza TNSSTC 4
7304024 Dysza TNSSTC 6
7304025 Dysza TNSSTC 8
7304026 Dysza TNSSTC 9
7304027 Dysza TNSSTC 10
7304028 Dysza TNSSTC 12
7304029 Dysza TNSSTC 14
7304030 Dysza TNSSTC 15
7304031 Dysza TNSSTC 16
7304032 Dysza TNSSTC 18
7304033 Dysza TNSSTC 20
7304034 Dysza TNSSTC 22
7304035 Dysza TNSSTC 24
7304036 Dysza TNSSTC 26

3 7030414 Filtr dyszy AB‑SS 50
7304015 Filtr dyszy AB‑SS 100
7304009 Filtr dyszy AB‑SS 200

4 7304003 Obudowa SS
5 7304005 Urządzenie centrujące 2˝ ‑ 5˝

6‑10 7304010 Pipecoater (samo urządzenie)
11 7304006 Wózek centrujący 5˝ do 12˝
12 7304007 Podkładki nylonowe (2 szt.)

3
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Pipecoater-IV do rur o średnicy wewnętrznej 1˝ - 12˝



Półautomatyczna wyciągarka Airblast została specjalnie 
zaprojektowana do urządzeń do czyszczenia wnętrza rur, takich 
jak Circleblast, Spinnerblast i Jumbo, a także do urządzeń do 
powlekania rur Airblast, takich jak Pipecoater‑III / 125 / 300 / 900. 
To urządzenie zostało zaprojektowane wraz ze sterownikiem 
PLC, który kontroluje system ciągnięcia węża do piaskowania 
z regulowaną stałą prędkością w celu czyszczenia wnętrza rur. 
Prędkość można regulować od prawie zera do 3 m / min. lub 
więcej. Wyciągarka Airblast jest dostępna dla wszystkich rodzajów 
zasilania: 230V AC 1 faza, 400V AC 3 fazy, 12V DC lub 24V DC. 
Prędkość przesuwu wyciągarki wewnątrz rury jest sterowana 
i kontrolowana przez panel sterującą, która jest zamontowana na 
ramie urządzenia. Panel sterowania zawiera włącznik / wyłącznik, 
a także potencjometr do kontroli prędkości, który można regulować 
w zakresie od 0 do 100%. Wyciągarka jest wykonana z wysokiej 
jakości komponentów, które są odporne na ekstremalne warunki 
otwartego oczyszczania, i posiada klasę szczelności IP55.

Funkcje i zalety:

• Ciągłe czyszczenie wewnętrznej powierzchni
• Czyszczenie z najwyższą możliwą prędkością
• Oszczędność czasu i materiałów ściernych
• Regulowana konfiguracja zapewniająca najwyższą prędkość czyszczenia
• Łatwa obsługa i brak przestojów
• Skuteczny ‑ wystarczy jeden przejazd
• Dostosowany do wszystkich rodzajów materiałów ściernych
• Odpowiedni do wszystkich średnic wewnętrznych rur
• Półautomatyczna ‑ jeden operator może obsługiwać więcej urządzeń, lub wykonywać inną pracę

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
8968001 Wyciągarka 1 ‑ 5 m / min.
8968003 Wyciągarka 2 ‑ 10 m / min.
8969004 Wyciągarka 2 ‑ 15 m / min.
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Wkłady filtra powietrza 102
Filtr powietrza oddechowego FPO‑3 103
Filtr powietrza PX4 104
Klimatyzator ‑ CCT 105
Klimatyzator ‑ Vortex 106
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Rozdział 4 – Sprzęt ochronny



Hełm piaskarski Extreme wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym 
z niebieską powłoką gumową, która ogranicza do minimum hałas powstający 
w trakcie obróbki strumieniowo‑ściernej i chroni użytkownika przed kurzem dzięki 
komfortowemu ciśnieniu powietrza panującemu wewnątrz hełmu. Żółty wskaźnik 
przepływu powietrza pokazuje, czy wystarczająca ilość powietrza jest przepuszczana 
do hełmu. Siatka druciana i jednorazowa szybka chronią wizjer główny, który można 
łatwo wymienić. Wymienne bawełniane uszczelnienie szyi zapewnia wygodę i ochronę. 
Peleryna lub kurtka dostępne w wersji skórzanej, bawełnianej, lub z bisonylu chronią 
klatkę piersiową, plecy i ramiona użytkownika. Kask Extreme można idealnie połączyć 
z klimatyzatorem Vortex lub kombinezonem skórzanym / bawełnianym.

Funkcje i zalety:
• Hełm Extreme ma skoncetrowane pole widzenia (156 mm × 102 mm)
• Regulowana opaska dla większego komfortu
• Wszystkie części, np. uszczelki wizjera, są łatwe do wymiany
• Gumowa powłoka jest odporna na ścieranie i zmniejsza poziom hałasu
• Wskaźnik przepływu powietrza dla zwiększenia bezpieczeństwa
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

4050000 Hełm Extreme‑I, składa się z hełmu, przewodu oddechowego, regulatora, tłumika dźwięku, peleryny

4050100 Hełm Extreme‑II, tak samo jak powyżej tylko ze skórzaną peleryną

4050200 Hełm Extreme‑III, sam hełm z wyłączeniem przewodu oddechowego, regulatora, tłumika dźwięku, peleryny

HEŁM EXTREME - Lista części
Nr Nr kat. Opis Nr Nr kat. Opis

1 4022000 Siatka druciana wizjera 110 mm × 165 mm
10

4054000 Bluza bawełniana (opcjonalnie)
2 4023000 Szyba szklana wizjera 112 mm × 166 mm × 2,5 mm 4054100 Bluza ze skóry (opcjonalnie)

3 4024000 Szyba akrylowa 102 mm × 156 mm × 2,5 mm 11 4015000 Pas biodrowy

4 4025000 Uszczelka wizjera hełmu 12 4050900 Zespół wlotu powietrza
5 4050600 Ramka z zapięciem wizjera hełmu 13 4051000 Wąż karbowany 22 mm
6 4050800 Wskaźnik przepływu powietrza oddechowego 14 4018000 Tłumik typu P
7 4028000 Posadowienie głowy

15 4019000 Regulator przepływu powietrza 
oddechowego8 4011000 Opaska szyjna

9
4012000 Peleryna nylonowa 16 4019100 Nypel CEJN 1/4˝ z gwintem wewn.
4012100 Peleryna skórzana 17 4055300 Bawełniany komfortowy kaptur

Opcjonalne akcesoria

4046100 Kompletny klimatyzator Vortex z paskiem i regulatorem. Pasuje bezpośrednio do przewodu oddechowego 
hełmu Extreme, zapewniając ciągły przepływ zimnego lub ciepłego powietrza do hełmu.
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Hełm Extreme



Hełm Astro to lekki (1,2 kg), kompaktowy hełm przeznaczony do obróbki 
strumieniowo‑ściernej. Posiada duży prostokątny wizjer, który zapewnia 
doskonałą widoczność bez zniekształceń. Astro jest najlepszym wyborem pod 
względem ekonomicznym, który spełnia ogólnoświatowe standardy, w tym CE, 
standardy australijskie i jest zatwierdzony przez NIOSH.

Dodatkową zaletą jest system „Tear-off”, czyli wielowarstwowa nakładka 
ochronna na wizjer. Wymiana warstwy ochronne polega na jej zerwaniu 
i następuje bez zdejmowania hełmu oraz przerwy w pracy, co pozwala zwiększyć 
wydajność. Wykonawcy zgłosili oszczędność czasu ponad 45 minut dziennie 
podczas piaskowania przy użyciu systemu „Tear‑off”.

Funkcje i zalety:
• Regulowane podwieszenie na głowę
• Solidna rama wizjera z zawiasem
• Dostępne opcjonalne folie ochronne („zrywki”)
• Wskaźnik niskiego przepływu powietrza
• Pasek na rękę ułatwiający transport i przechowywanie
• Odporna na ścieranie powłoka hełmu z polietylenu
• Elastyczny przewód oddechowy
• Zawór kontroli przepływu
• Wymienna osłona peleryny
• Trwała nylonowa peleryna
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

4600000 Hełm do piaskowania ASTRO, składa się z zespołu hełmu, przewodu odechowego, regulatora i nylonowej peleryny
4600100 Hełm do piaskowania ASTRO, tak samo jak powyżej tylko ze skórzaną peleryną

HEŁM ASTRO - Lista części
Nr Nr kat. Opis

1 4600300 Wizjer
2 4600400 Pasek wizjera

3 4600500 Zatrzask

4 4600600 Uszczelnienie szyby
5 4600700 Klipsy do zawieszenia (zestaw 4 szt.)
6 4600800 Podwieszenie na głowę
7 4600900 Wewnętrzna warstwa/szyba (zestaw 10szt.)

8
4601000 Zewnętrzna warstwa/szyba (zestaw 50 szt.)
4601001 Folie zrywalne (zestaw 50 szt.)

9 4601100 Osłona peleryny

10
4601200 Fartuch z nylonu
4601300 Fartuch skórzany

11 4601400 Rura oddechowa
12 4601500 Zespół wlotu powietrza
13 4601600 Zawór kontroli przepływu
14 4601700 Pasek z klamrą

 
Opcjonalne akcesoria
Nr kat. Opis

4320010 Zespół przewodu chłodnego powietrza
4320011 Zespół przewodu ciepłego powietrza

4
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Hełm ASTRO



Hełm do piaskowania NOVA jest jednym z najwygodniejszych dostępnych 
hełmów do piaskowania. Lekka wyściółka z pianki zapewnia maksymalny 
komfort i ogranicza hałas z zewnątrz do minimum. Miękka, oddychająca 
peleryna wewnętrzna zapewnia doskonały przepływ powietrza, jednocześnie 
chroniąc przed zanieczyszczeniami. Zaawansowany system dystrybucji kanałów 
powietrznych zapewnia stały przepływ powietrza do oddychania, zapobiega 
parowaniu i utrzymuje komfortową temperaturę. Duży, podwójny wizjer 
zapewnia optymalne widzenie bez irytujących odblasków. Każda funkcja NOVA 
została zaprojektowana, wyprodukowana i przetestowana tak, aby zapewnić 
bezpieczeństwo i wygodę pracowników nawet w najbardziej wymagających 
warunkach.

System zrywek to unikalny system „FIT AND SAVE” wstępnie złożonych zakładek. 
Oznacza to, że pracownicy mogą szybko oderwać tylko jedną zewnętrzną 
warstwę ochronną wizjera, gdyż pod nią są następne chroniące warstwy. 
W związku z tym wymiana zakładki następuje bez zdejmowania hełmu i przerwy 
w pracy. Wykonawcy zgłosili oszczędność czasu ponad 45 minut dziennie na 
jedną maszynę, co skutkuje zwiększoną wydajnością. Najbardziej wytrzymały 
i najwygodniejszy Hełm Nova spełnia najwyższe standardy dotyczące ochrony 
układów oddechowych, w tym CE i AS / NZS.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

4700000 Hełm do piaskowania NOVA w komplecie z:
 ‑ Wskaźnik niskiego przepływu powietrza
 ‑ Zespół przewodu powietrza do oddychania
 ‑ Regulowany zawór przepływu powietrza i pas nylonowy
 ‑ Peleryna nylonowa
 ‑ Certyfikat CE zgodny z EN 271

HEŁM NOVA - Lista części
Nr Nr kat. Opis

2 4700500 Peleryna nylonowa z ochraniaczem na szyję

3 4702400 Uszczelnienie ramy wizjera

4 4702500 Wizjer z zawiasami i śrubami
5 / 6 4702700 Zespół wlotu powietrza
7 4702800 Zatrzaski wizjera i śruby
8 4701100 Polistyrenowa wkładka hełmu (średnia)
9 4701700 Wkładki boczne (średnia)
10 4701000 Wewnętrzny ochraniacz na szyję
11 4705100 Osłona peleryny
12 4601600 Regulowany zawór przepływu powietrza
13 4703600 Wewnętrzna warstwa ochronna (zestaw 10 szt.)
14 4703800 Zewnętrzna warstwa ochronna (zestaw 50 szt.)
15 4703700 Pakiet warstw zrywalnych (50 szt.)
17 4601700 Pasek z klamrami

 
Opcjonalne akcesoria
Nr kat. Opis

4320010 Zespół przewodu chłodnego powietrza
4320011 Zespół przewodu ciepłego powietrza
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Hełm NOVA 1 spełnia najwyższe ogólnoświatowe standardy dotyczące ochrony 
układów oddechowych, w tym CE i AS / NZS . Hełm NOVA 1 został zaprojektowany 
specjalnie do obróbki strumieniowo‑ściernej przez ekspertów od sprzętu BHP 
dla operatorów piaskarek.

Wygodny system respiratora radykalnie zmniejsza zmęczenie i zwiększa 
wydajność pracowników. Lekka poduszkowa wyściółka z pianki zapewnia 
maksymalny komfort i redukuje zewnętrzny hałas do minimum. Miękka, 
oddychająca wewnętrzna peleryna umożliwia doskonały przepływ powietrza 
i zatrzymuje zanieczyszczenia. Zaawansowany system dystrybucji kanałów 
powietrznych tworzy stały przepływ powietrza do oddychania, zapobiega 
parowaniu i utrzymuje komfortową temperaturę. Wszystkie funkcje NOVA 1 
zostały zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane tak, aby zapewnić 
bezpieczeństwo i wygodę pracowników nawet w najbardziej wymagających 
warunkach.

Funkcje i zalety:
• Super mocna skorupa hełmu odporna na promieniowanie UV i ścieranie
• Regulowana solidna rama wizjera dostosowana do różnych grubości soczewek
• System zrywkowy „FIT AND SAVE”
• Trwała nylonowa peleryna z wygodnym uszczelnieniem wokół szyi
• Unikalny, mocny pasek wizjera
• Elastyczna rura oddechowa
• Wskaźnik niskiego przepływu powietrza
• Certyfikat CE zgodny z EN14594
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
4800000 Hełm NOVA 1 z aparatem oddechowym, w komplecie z nylonową peleryną i zaworem stałego przepływu
4800110 Hełm NOVA 1 z aparatem oddechowym, w komplecie z nylonową peleryną i wskaźnikiem poziomu przepływu

HEŁM NOVA 1 - Lista części
Nr Nr kat. Opis
1 4800300 Zestaw wizjera
2 4601001 Warstwy ochronne zrywalne
3 4601000 Zewnętrzna warstwa ochronna
4 4600900 Wewnętrzna warstwa ochronna
5 4600600 Uszczelnienie wizjera
6 4703500 Wskaźnik niskiego przepływu
7 4800900 Osłona peleryny
8 4701400 Kopuła głowy (rozmiary S, M & L)
9 4701700 Boczne wkładki(rozmiary S, M & L)
10 4800400 Pasek wizjera
11 4800500 Zatrzask
12 4800800 Adapter wskaźnika niskiego przepływu
13 4800700 Zestaw wlotu powietrza
14 4800600 Wsporniki
15 4801300 Przewód oddechowy
16 4703400 Pas

17
4801200 Zawór stałego przepływu
4601600 Regulowany zawór kontroli przepływu

18 4701000 Wewnętrzny ochraniacz na szyję
19 4801000 Nylonowa peleryna 71 cm

Opcjonalne akcesoria
Nr kat. Opis
4320010 Zespół przewodu chłodnego powietrza
4320011 Zespół przewodu ciepłego powietrza
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Najwyższa technologia zabezpieczeń oraz zaawansowana wygoda 
i funkcjonalność
Nowoczesny hełm NOVA 3 do obróbki strumieniowo‑ściernej łączy przełomową 
technologię ochrony z zaawansowanym komfortem i funkcjonalnością, 
przewyższając nawet najbardziej rygorystyczne standardy branżowe. 
Zaprojektowany w celu optymalizacji bezpieczeństwa i wydajności oraz 
zminimalizowania przestojów w pracy, hełm NOVA 3 posiada wiele funkcji, 
które zwiększają jego wartość w całym okresie użytkowania.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Rygorystyczne standardy bezpieczeństwa nie tylko chronią pracowników, 
ale także zwiększają wydajność i utrzymują utrwaloną reputację firmy 
w charakterze dostawców, jak również pracodawców. Hełm NOVA 3 spełnia 
najwyższe standardy bezpieczeństwa na całym świecie, w tym NIOSH, ANSI 
Z87.1 ‑ 2010+, ANSI Z89.1 ‑ 2012.

Komfortowy zestaw
Konstrukcja i technologia NOVA 3 rozkładają ciężar kasku równomiernie na 
głowę i ramiona, zapewniając optymalny komfort, praktyczność i łatwość poruszania się pracownika, tym samym 
zmniejszając jego zmęczenie. Dodatkowo podkładka dostosowywana do szyi zapewnia podparcie głowy. Pomysłowy, 
w pełni regulowany, wewnętrzny „Clever Fit Padding” (tylne, regulowane oparcie szyi) pozwala na indywidualne 
dopasowanie. Zapewnia to pracownikom niezwykły komfort pracy. Boczne podkładki mają drugi, bardzo ważny 
cel. Umieszczono je tak, aby pochłaniały dźwięk w hełmie, chroniąc słuch pracowników. Wypełnienie można łatwo 
usunąć i można je prać w pralce, dzięki czemu hełmy są higieniczne i przyjemne w noszeniu nawet w najbardziej 
ekstremalnych temperaturach.

Hełm NOVA 3 został zaprojektowany tak, aby zoptymalizować bezpieczeństwo i wydajność oraz zminimalizować 
przestoje w pracy.

Funkcje i zalety:
• Usprawniony system rozprowadzania powietrza, który kieruje powietrze do strefy oddychania, zapobiega zamgleniu 

osłony i ochłodzeniu głowy
• Wytrzymałe, formowane pod wysokim ciśnieniem wtrysku tworzywo hełmu, wykonane z nylonu klasy technicznej
• Mieszek uszczelniający tworzy całkowitą barierę dla pyłu i ścierniwa
• Duże panoramiczne okno zapewniające optymalne widzenie w dół i na boki
• System zrywkowy „FIT AND SAVE” redukuje przestoje
• Zdejmowany wizjer dla efektywnej wymiany warstw ochronnych
• Jasnoszara powierzchnia hełmu odbija ciepło, a żywy zielony wizjer zapewnia widoczność
• Wymienne na miejscu złącze wlotu powietrza z unikalnym gwintem, dzięki czemu nie można go nieprawidłowo 

zainstalować
• Regulowany zapadkowy system miękkich wkładek zapewnia bezpieczne dopasowanie do indywidualnych potrzeb
• Duży zatrzask dopasowany do rozmiaru rękawicy, który można łatwo zlokalizować i użyć
• Zaciski na pelerynie uniemożliwiają przedostawanie się materiałów ściernych i kurzu do hełmu
• Peleryna jest bezpiecznie przymocowana za pomocą 8 zatrzasków
• Certyfikat CE zgodny z EN14594

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
4900000 Hełm NOVA 3 z aparatem oddechowym, w komplecie z nylonową peleryną i zaworem stałego przepływu
4900110 Hełm NOVA 3 z aparatem oddechowym, w komplecie z nylonową peleryną i regulowanym wskaźnikiem przepływu

Opcjonalne akcesoria
Nr kat. Opis
4320010 Zespół przewodu chłodnego powietrza
4320011 Zespół przewodu ciepłego powietrza
4904000 L4 System oświetleniowy
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HEŁM NOVA 3 - Lista części
Nr kat. Opis

 

4800900

4901100

4800700

4900900

4901200

4900800

4900800 Blokada zawiasu wizjera
4900900 Zespół montażowy zatrzasków wizjera
4800700 Zestaw wlotu powietrza
4901100 Adapter wskaźnika niskiego przepływu
4901200 Złącza wykładziny (lewy & prawy)
4800900 Uszczelka peleryny

4900100 Uszczelnienie wewnętrzne
4900100

4900400

4900700

4900200

4900500

4900600

4900200 Folie wewnętrzne (zestaw 10 szt.)
4900400 Ramka dla folii wewnętrznych
4900500 Folie zewnętrzne (zestaw 50 szt.)
4900600 Folie zrywalne (zestaw 50 szt.)
4900700 Zestaw wizjera (w tym wizjer ze sworzniem 

i zatrzaskiem, blokada zawiasu)

4801300 Przewód oddechowy

4703400

4320010

4601600
4801200

4320011

4801300

4801200 Zawór stałego przepływu (zamontowany na 
4900000)

4601600 Regulowany zawor kontroli przepływu 
(zamontowany na 4901100)

4320010 Przewód chłodnego powietrza
4320011 Przewód ciepłego powietrza
4703400 Pas

4701000 Wewnętrzny ochraniacz na szyję
4701000

4801000
4902500

4801100
4902700

4902800

4902900

4801000 Peleryna nylonowa
4902500 Extra długa peleryna nylonowa
4801100 Peleryna skórzana
4902700 Extra długa peleryna skórzana
4902800 Kurtka ochronna ‑ XL
4902900 Kurtka ochronna ‑ XXL

4901300 Ramki wkładek (lewy i prawy) 4901900

4902100

4902000

4902200

4903000

4901300

4901700

4901400
4901500
4901600

4001400 Piankowe wkładki boczne (A‑10) cienka
4901500 Piankowe wkładki boczne (A‑15) średnia
4901600 Piankowe wkładki boczne (A‑20) gruba
4901700 Osłony wkładek bocznych (5 par)
4901800 Wkładka piankowa głowy (5 par)
4901900 Zestaw osłony głowy (w tym klipsy)
4903000 Regulowana podstawka

4
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Pełnotwarzowa maska do prac malarskich jest lekka i przewiewna 
dzięki całkowicie przezroczystym komponentom z octanu 
zapewniającym doskonałą widoczność. Unikalne zaciski przyłbicy 
zapewniają łatwy montaż jednorazowych osłon w celu ochrony 
wizjera głównego przed uszkodzeniem i / lub odpryskami. 
Miękkie, zmywalne uszczelnienie twarzy zapewnia wygodne 
nadciśnienie ochronne wokół twarzy. Opcjonalną pelerynę można 
wykorzystać do ochrony górnej i tylnej części głowy oraz szyi 
przed pyłem i cząsteczkami cieczy. Dostępny również w wersji 
kombi ze zintegrowanym hełmem ochronnym.

Funkcje i zalety:
• Przezroczysty wizjer na całą twarz umożliwia szerokie pole 

widzenia
• Pełna ochrona twarzy, w tym ochrona podbródka i brwi
• Miękkie, elastyczne i zmywalne uszczelnienie przy twarzy
• Unikalny system zatrzasków do osłon jednorazowego użytku 

w celu ochrony wizjera
 
MINIATURA - Lista części
Nr Nr kat. Opis

1 4043600 Osłona wizjera ‑ folie (komplet 100 szt.)
2 4044900 Górna część wizjera

3 4044100 Wewnętrzna część wizjera

4 4043900 Dolna część wizjera
5 4043800 Zacisk wizjera (zestaw 2 szt.)
6 4044800 Kołnierz
7 4042000 Jednorazowy kaptur
8 4044700 Regulowane posadowienie głowy

9

4044200 Zestaw węża zasilającego :
 ‑ Regulator
 ‑ Pas biodrowy
 ‑ Tłumik
 ‑ Złączka

10 4044600 Pas biodrowy
11 4044400 Tłumik dla regulatora
12 4019100 Nypel CEJN z gwintem wewnętrznym 1/4˝
13 4044300 Wąż z połączeniem bagnetowym
14 4019800 Opaska

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

4038000 Kaptur / Maska malarska pełnotwarzowa 
w komplecie z :
 ‑ Zespół maski
 ‑ Przewód oddechowy
 ‑ Regulator z tłumikiem
 ‑ 1 zapasowy kołnierz
 ‑ 10 jednorazowych zewnętrznych osłon
 ‑ 2 zapasowe opaski
 ‑ 3 jednorazowe kaptury

STRONA 100 ROZDZIAŁ 4

Kaptur/maska malarska pełnotwarzowa - Miniatura



Filtr powietrza oddechowego Airblast typu HAF do hełmów 
i kapturów przeznaczony jest do usuwania mgły olejowej, 
pary wodnej i cząstek stałych ze sprężonego powietrza nie 
przekraczających 0,5 mikrona. Filtr powietrza HAF Airblast do 
hełmów i kapturów spełnia założenia norm OSHA 1910.94, 
mówiącej o wymogach jakie muszą spełniać filtry węglowe 
przeznaczone do usuwania mgły wodno‑olejowej, nieprzyjemnych 
zapachów, jak i cząstek stałych. Filtr jest dostarczany wraz 
z zaworem redukującym ciśnienie, w celu obniżenia ciśnienia do 
wymagań użytkownika pod warunkiem, że ciśnienie wlotowe nie 
przekracza 8,6 bar.

Funkcje i zalety:
• Filtr z możliwością podłączenia do 6 stanowisk
• Obudowa filtra z polipropylenu eliminuje ryzyko korozji
• Wymienny wkład filtra z trwałością do 3 m‑cy (40 h / tydz.)
• Filtry mogą być montowane na podłodze lub na ścianie

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
4300000 HAF‑I Filtr powietrza dla 1 ‑ 2 użytkowników
4800110 HAF‑II Filtr powietrza dla 1 ‑ 6 użytkowników

FILTR HAF - Lista części
Nr Nr kat. Opis

1 4301000 Trójnik 3/8˝

2 4302000 Regulator ciśnienia 3/8˝

3 4303000 Manometr

4 4304000 Regulator ciśnienia 3/8˝– wysokiego ciśnienia 
(opcja)

5 4305000 Manometr wysokiego ciśnienia (opcja)

6 4306000 Zawór bezpieczeństwa

7 4307000 Pokrywa do typu HAF for 1 lub 2 stanowiska

8 4308000 Pokrywa do typu HAF 1‑6 stanowisk (opcja)

9 4309000 Rozgałęźnik dla 6 stanowisk (opcja)

10 4310000 Rura filtra

11 4311000 Uszczelka pokrywy (zestaw 2 szt.)

12 4312000 Śruba (zestaw 2 szt.)

13 4313000 Nogi / Wieszak

14 2175200 Szybkozłącze CCC‑38 / I dla 1 lub 2 operatorów

15 2174200 Szybkozłącze CCC‑38 / O dla 1 ‑ 6 operatorów

16 2225500 Nypel sześciokątny 1˝

17 4250401 Wkład filtra do HAF

18 2170400 Szybkozłącze KAG ‑ 10 1˝ gwint zewnętrzny

19 4316000 Zawór kulowy spustu kondensatu
 
Komplet zawiera
Zespół filtra HAF, regulator ciśnienia, zawór bezpieczeństwa, 
uchwyt do montażu na stojąco lub na ścianie, zawór kulowy 
spustu kondensatu i wkład filtra

4
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Wkłady filtra powietrza typu AFC ‑ B100 i AFC ‑ C100 pasują do wielu 
filtrów powietrza dostępnych na rynku. Wkład AFC ‑ B100 pasuje do 
Airblast / Bullard, a AFC ‑ C100 pasuje do filtrów powietrza do hełmu 
Clemco.

Zwiększona żywotność filtra
Wkłady filtra typu AFC ‑ B100 mogą zapewnić w sposób znaczny 
dłuższą żywotność filtra dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiału 
filtracyjnego. Większa powierzchnia materiału zapewnia zwiększoną 
absorpcję olejów, wody i zapachów. Filtr posiada warstwę naturalnego 
włókna, która bardzo skutecznie pochłania olej ze strumienia powietrza, 
umożliwiając przepływ sprężonego powietrza do dalszego etapu 
usuwania wilgoci i zapachów.

Materiały wysokiej jakości
Najwyższej jakości materiały filtracyjne, które są wytwarzane zgodnie 
z najwyższymi standardami zapewniają najbardziej wydajną i skuteczną 
filtrację.

Żadnej korozji
Dodatkową zaletą wkładów jest budowa wkładu filtra powietrza typu 
AFC ‑ B100 i AFC ‑ C100. Materiał obudowy to polipropylen, który nie 
będzie korodować ani zwijać się jak w przypadku wkładów wykonanych 
z cyny.

!OSTRZEŻENIE!
Te wkłady filtrujące nie usuwają tlenku węgla (CO). Czujniki tlenku 
węgla muszą być zawsze używane.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
4250401 AFC ‑ B100
4097802 AFC ‑ C100

Końcowy oddychający filc

Wata poliestrowa usuwa wszelkie cząsteczki 
pyłu

Wzmocniony materiał filcowy do dalszego 
wchłaniania oleju oraz pyłu

Wysokiej jakości węgiel aktywny ‑ specjalnie 
opracowany w celu zwiększenia powierzchni, 
aby zapewnić maksymalną skuteczność 
usuwania zapachu i wilgoci

Siatka oddziela aktywowany tlenek glinu 
i węgiel aktywny
Aktywowany tlenek glinu ma zwiększoną 
powierzchnię dla lepszego usuwania wilgoci 
i oleju ze sprężonego powietrza

Zewnętrzna powłoka z polipropylenu

Wzmocniony filc absorbuje olej 
i mikrocząsteczki
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Filtr FPO‑3 przeznaczony jest do oczyszczania zanieczyszczeń 
wodno‑olejowych, wilgoci i innych zanieczyszczeń sprężonego powietrza 
służącego do oddychania. Wkład Filtra FPO‑3  powinien być wymieniany co 
trzy miesiące (po każdych 450 godzinach pracy).

Do korpusu od wewnętrznej strony wkręcony jest grzybek, który służy 
do zawirowania strumienia powietrza na wlocie i wytrącenia par oleju. 
Podstawowym elementem filtra jest wkład filtracyjny. Do korpusu filtra 
przykręcono śrubami mocującymi pokrywę filtra, którą uszczelniono 
pierścieniem uszczelniającym.

Konstrukcja filtra umożliwia połączenie filtra z przewodem elektrycznym lub 
bezpośrednio do instalacji stałej po uprzednim wykręceniu końcówki wlotu. 
Filtr nie powinien pracować w pozycji pionowej wlotem od góry ze względu 
na znajdującą się za wlotem komorę wstępnego odolejenia.

Opróżnianie komory wstępnego odolejenia przeprowadza się przez odkręcenie 
korka na korpusie filtra.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

4310000F Kompletny filtr powietrza FPO‑3 z dwoma wkładami

FILTR FPO-3 - Lista części

Nr Nr kat. Opis Ilość

1 4310010F Korpus filtra 1

2 4310011F Pokrywa filtra 1

3 4310012F Wkład przeciwolejowy kpl. 1

4 4310013F Końcówka wlotu 1

5 4310014F Uszczelka 24 / 9 × 2 1

6 4310015F Grzybek 1

9 4310018F Nakrętka M8 ‑ 8 ‑ Fe / Zn 12 4

10 4310019F Śruba M8 × 30 ‑ 5,6 ‑ Fe / Zn 12 4

12 4310021F Pierścień osadczy spręż. W 18 1

14 4310023F Siatka 1

15 4310024F Uszczelka końc. węża 17 / 10 × 2 1

16 4310025F Końcówka węża 1

17 4310026F Nakrętka 1/2˝ 1

18 4310027F Kapturek 2

19 4310028F Korek 1

20 4310029F Uszczelka kabla głowicy 1

21 4310030F Kołnierz gumowy 1

4
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Nie zawsze podczas obróbki strumieniowo‑ściernej wymagane jest sprężone 
powietrze, aby doprowadzić powietrze do hełmu. Filtr oddechowy PX4 może być 
stosowany, jeśli dostępna jest wystarczająca ilość czystego powietrza z otoczenia, 
na przykład przy pracach śrutowniczych wykonywanych na zewnątrz: renowacje 
elewacji, piaskowanie sodą, itp. Filtr oddechowy PX4 jest opcją dla operatorów 
w obszarze obróbki strumieniowo‑ściernej wymagającej mobilności, np. dla 
przełożonego lub osoby nadzorującej.

Filtr PX4 optymalizuje bezpieczeństwo, wygodę i mobilność. Posiada certyfikat CE 
i spełnia najwyższe standardy AS / NZS, dzięki czemu użytkownik może oddychać 
czystym powietrzem bez ograniczeń powodowanych przyłączonymi przewodami 
i ma pełną elastyczność w poruszaniu się, zgodnie z wymogami wykonywanej 
pracy.

Zamontowany na pasie filtr powietrza PX4 składa się z silnika / dmuchawy, 
filtra o wysokiej wydajności, pasa biodrowego i akumulatora litowo‑jonowego. 
Silnik / dmuchawa zasysa powietrze z otoczenia przez filtr o wysokiej wydajności 
i dostarcza powietrze do maski przez przewód oddechowy.

Oddychaj swobodnie
Powietrze jest dostarczane przez niezwykle wydajny wielobiegowy wentylator do 
opcjonalnego łapacza iskier, następnie przepływa przez filtr wstępny, który usuwa 
duże cząsteczki, aby wydłużyć żywotność wkładu. W kolejnym etapie powietrze 
jest przepuszczane przez wkład o wysokiej wydajności, zapewniając czystość 
wdychanego powietrza.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
4320030 Kompletny filtr powietrza na pasie PX4

 
FILTR PX4 - Lista części
Nr Nr kat. Opis

1 4320035 Pokrywa drzwi

2 4320040 Filtr wstępny (zestaw 10 szt.)

3 4320041 Łapacz iskier

4 4320036 Pokrywa filtra

5 4320031 Wysokowydajnościowy filtr

6 4320034 Zestaw zatrzasków pokrywy filtra

7
4320032 Obudowa wentylatora

4320033 Obudowa wentylatora ‑ niski przepływ

8 4320051 Bateria

9 4320043 Zestaw szlufek do paska

10 4320044 Wsparcie pasa (para)

11
4320038 Pasek 2˝ i nylonowa klamra

4320039 Pasek 2˝ Nomex® i klamra

12 4320037 Przewód powietrza oddechowego do hełmu 
NOVA 1 i NOVA 3

13 4320042 Przepływomierz

14 4320050 Ładowarka

15 4320049 Zasilacz 24 V z przewodem zasilającym

16

4320045 Akumulator i zestaw zasilający ‑ EU

4320046 Akumulator i zestaw zasilający ‑ UK

4320047 Akumulator i zestaw zasilający ‑ AU

4320048 Akumulator i zestaw zasilający ‑ US

1 3 2

4 5

7

8

9

10

11

12

10
13

6

15
16
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Klimatyzator powietrza Airblast do zimnego powietrza ochładza skompresowane 
powietrze oddechowe nawet o 18°C. Klimatyzator powietrza do gorącego powietrza 
ogrzewa skompresowane powietrze nawet o 17°C w stosunku do powietrza zasilającego. 
Klimatyzatory pomagają zmaksymalizować komfort pracownika i zwiększyć wydajność 
w zimnych lub gorących klimatach.

Klimatyzatory Airblast są wyposażone w regulator przepływu powietrza, który 
umożliwia użytkownikowi dostosowanie temperatury powietrza wylotowego do swoich 
wymagań. Wszystkie części urządzenia można łatwo zdemontować w celu konserwacji 
i czyszczenia.

Klimatyzatory produkowane są z nietoksycznych tworzyw sztucznych, które są 
wyjątkowo wytrzymałe i idealne do pracy w trudnych warunkach.

Funkcje i zalety:
• Wszystkie części można łatwo zdemontować w celu konserwacji i czyszczenia
• Wytrzymałe tworzywo sztuczne, zaprojektowany do prac w trudnych warunkach
• Regulator do kontroli temperatury i przepływu powietrza
• Wytrzymały pas
 
Oba modele pasują do przewodu oddechowego hełmu Astro, NOVA, NOVA 1 i NOVA 3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
4320010 Zespół przewodu chłodnego powietrza
4320011 Zespół przewodu ciepłego powietrza

4045000 Adapter do połączenia z hełmami innych 
marek

KLIMATYZATOR POWIETRZA - Lista części
Nr Nr kat. Opis

3 4320012 Osłona napowietrzacza

4 4320013 Napowietrzacz
5 4320014 Korpus
6 4320015 Szybkozłącze
7 4320016 Ogranicznik
8 4320017 Korpus regulatora
9 4320018 Iglica
10 4320019 Śruba blokująca
11 4320020 Zespół regulatora
12 4703400 Pas

4
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Klimatyzator VORTEX został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu komfortu 
pracownikom, którzy korzystają z systemów oczyszczania powietrza 
oddechowego, zarówno w gorących, jak i chłodnych warunkach pracy za 
pomocą tylko jednego urządzenia.

Klimatyzator Vortex działa na zasadzie rozdzielenia przepływu powietrza, 
które jest podgrzewane lub ochładzane między filtrem a hełmem. 
Temperatura wyjściowa powietrza z uzdatniacza Vortex wynosi + / ‑ 20 ° C 
poniżej lub powyżej temperatury wejściowej.

Klimatyzator VORTEX jest odpowiedni do użytkowania z hełmem Extreme.

Dane techniczne:
Materiał : Aluminium
Waga : 400 gram
Ciśnienie robocze : 4,5 bar
Różnica temperatur : + / ‑ 20 ° C
Min. przepływ powietrza : 160 l / min. (przy ciśnieniu 4,5 bar)
Maks. przepływ powietrza : 350 l / min. (przy ciśnieniu 4,5 bar)
Maks. przepływ powietrza wlotowego : 900 l/min
Min. temperatura pracy : ‑ 10 ° C
Maks. temperatura pracy : + 60 ° C
Poziom hałasu przy ciśn. 5,5 bar : 90 dB
Maks. długość węża : 50 m
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
4046100 Klimatyzator Vortex
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Wdychane powietrze może stworzyć śmiertelne zagrożenie. Dzięki 
możliwości monitorowania aż do 4 rodzajów gazu, monitor GX4 
gwarantuje, że wdychane powietrze jest całkowicie bezpieczne.

Gazy takie jak tlenek węgla są niezauważalne dla ludzkich zmysłów, 
a jednak powszechnie występują w obiektach przemysłowych na 
całym świecie. Narażenie na działanie tlenku węgla na niskim 
poziomie dla człowieka może nie mieć natychmiastowych 
śmiertelnych skutków, jednakże ciągły kontakt z gazem, nawet na 
niskim poziomie, może powodować poważne choroby i problemy 
zdrowotne w perspektywie długoterminowej. Często objawy 
zatrucia gazem mylimy z grypą, bólami głowy lub zmęczeniem. 
Jest to poważny problem, którego nie można ignorować.

Zastosowanie:
• Malowanie natryskowe
• Obróbka strumieniowo‑ścierna w ograniczonej przestrzeni
• Praca z chemikaliami
• I wiele wiecej
 
Funkcje:
• Podświetlany wyświetlacz przedstawiający dane w czasie 

rzeczywistym
• Alarm 103 decybeli. Można również użyć w połączeniu 

z pomocniczym urządzeniem ostrzegawczym, takim jak światła 
stroboskopowe

• Jednoczesne monitorowanie nawet do 4 gazów
• Wytrzymała obudowa wykonana ze wzmocnionego polipropylenu, 

która poradzi sobie w najtrudniejszych warunkach
• Wkłady można łatwo wymieniać
• Solidny wspornik montażowy do mocowania GX4 do ścian lub 

podłogi / o Filtra powietrza HAF
• Uniwersalne opcje zasilania GX4 i ładowania jego wewnętrznej 

baterii
• Podczas pracy zdalnej, możliwość podłączenia światła 

stroboskopowego lub światła stroboskopowego i alarmu
• Kompleksowa, szybka i łatwa kalibracja bez wymaganych 

wartości zadanych
• Dostępny jest szereg wstępnie skalibrowanych czujników 

gazu, w tym CO (tlenek węgla), O2 (tlen) i H2S (siarkowodór), 
wszystkie z 2‑letnim okresem trwałości

• Ocena jakości powietrza z dowolnego urządzenia
• Możliwość połączenia z laptopa, tabletu, telefonu lub sieci, 

aby przeglądać dane w czasie rzeczywistym, pobierać rejestry 
i i wiele więcej

• Opcjonalnie solidny futerał

4
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MONITOR GAZU GX4
Nr kat. Opis

4420000 Monitor wykrywania gazu GX4 ze wspornikami montażowymi, w tym:
 ‑ 1 × Wkład z czujnkiem tlenku węgla
 ‑ 1 × Przewód zasilający EU
 ‑ 1 × Wąż powietrza oddechowego do połączenia urządzenia z filtrem

4421000 Monitor wykrywania gazu GX4 ze wspornikami montażowymi, w tym:
 ‑ 1 × Wkład z czujnkiem tlenku węgla
 ‑ 1 × Przewód zasilający UK i Środkowy Wschód
 ‑ 1 × Wąż powietrza oddechowego do połączenia urządzenia z filtrem

4422000 Monitor wykrywania gazu GX4 ze wspornikami montażowymi, w tym:
 ‑ 1 × Wkład z czujnkiem tlenku węgla
 ‑ 1 × Przewód zasilający USA
 ‑ 1 × Wąż powietrza oddechowego do połączenia urządzenia z filtrem

4423000 Monitor wykrywania gazu GX4 ze wspornikami montażowymi, w tym:
 ‑ 1 × Wkład z czujnkiem tlenku węgla
 ‑ 1 × Przewód zasilający AU / NZ
 ‑ 1 × Wąż powietrza oddechowego do połączenia urządzenia z filtrem

MONITOR GAZU GX4 - Lista części
Nr Nr kat. Opis

1 4420010 Monitor wykrywania gazu GX4

2 4420011 Wsporniki montażowe (para)

3 4420012 Wspornik / uchwyt do montażu na ścianie

4
4420013 Czujnik tlenku węgla 10 ppm

4420014 Czujnik tlenku węgla 5 ppm

5 4420015 Wkład

6 4420016 Wąż doprowadzający powiertrze ze złączem

7 4420017 M5 Filtr wlotowy

8

4420018 AC Adapter i przewód zasilający ‑ EU

4420019 AC Adapter i przewód zasilający ‑ UK

4420020 AC Adapter i przewód zasilający ‑ USA

4420021 AC Adapter i przewód zasilający ‑ AU / NZ

9

4420022 Przewód zasilający ‑ EU

4420023 Przewód zasilający ‑ UK

4420024 Przewód zasilający ‑ USA

4420025 Przewód zasilający ‑ AU / NZ

10 4420026 Zaciski akumulatora z 1,8 m przewodem

11 4420027 AUX Przewód, 15 m

12

4420028 AUX Lampa stroboskopowa z przewodem 15 m

4420029 AUX Lampa stroboskopowa z alarmem i 15 m 
przewód

4420030 AUX Gniazdo instalacyjne

4420031 Gniazdo zasilania

13 4420032 Wytrzymała walizka

14 4420033 Adapter kalibracyjny

15 4420034 Zestaw do kalibracji (zawiera nr 14)

16
4420035 Butle 34L powietrza „zero grade” i CO 20 ppm

4420036 Zestaw do kalibracji klasy D (CO2, CO, O2, N2)

17 4420037 Rura kolektora

1

2

3

4

5

6

8

7

15

16

14
13

12

11

10

17

9
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Lampa Blast Light została zaprojektowana tak, aby zaspokoić 
zapotrzebowanie na łatwe w użyciu, lekkie, niskonapięciowe światło do 
oświetlania obszaru roboczego w czasie obróbki strumieniowo‑ściernej.

Funkcje i zalety:
• Wysoce skoncentrowany strumień światła halogenowego / LED w pełni 

oświetla obszar, na którym odbywa się obróbka strumieniowo‑ścierna
• Bezpieczna w użyciu – lampa zasilana prądem 12 V lub 24 V, a z przodu 

zamiast szkła zastosowano niedrogą soczewkę wykonaną z trwałego 
plastiku, którą można łatwo wymienić

• Zapewnia jasne, skoncentrowane światło, które może zostać 
skierowane bezpośrednio na obszar roboczy

• Lampa jest zamocowana bezpośrednio na złączce dyszy śrutowniczej
• Lampa nie przeszkadza w normalnej obsłudze dźwigni „Deadman”

W celu wzmocnienia światła, dostępny jest transformator w gumowej 
obudowie do podłączenia do zasilania 220 V / 50 Hz dający moc wyjściową 
12 V w osobnych gniazdach dla maksymalnie 4 lamp. Pozostałe wykonania 
są dostępne na życzenie.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

5010800 ABKR ‑ 12 / 20 Lampa Blast Light 12 V / 20 W, w tym żarówka 12 V halo, przewód 5 m (2 × 0.75 mm2) i złącze CEE (M)

5010100 ABKR ‑ 24 / 20 Lampa Blast Light 24 V / 20 W, w tym żarówka 24 V halo, przewód 5 m (2 × 0.75 mm2) i złącze CEE (M)

5016000 ABKR ‑ 12 / 4 Lampa Blast Light 12 V / 4 W, w tym żarówka 12 V LED, przewód 5 m (2 × 0.75 mm2) i złącze CEE (M)

BLAST LIGHT LED - Lista części

Nr Nr kat. Opis

1 5010700 Żarówka halogenowa 12 V / 20 W

5010200 Żarówka halogenowa 24 V / 20 W

5016500 Żarówka LED 12 V / 4 W

2 5010300 Szyba deflektora

3 5010400 Złącze CEE, 2 pin, 16A, M

4 5009500 Przewód (2 × 0,75 mm2), czarny gumowy, RWPK 
H05RN‑F

5010500 Przewód (2 × 1,50 mm2), czarny gumowy, RWPK 
H05RN‑F

5012000 Przewód (2 × 1,50 mm2), neopren, NWPK H07RN‑F

5 5012100 Złącze

6 5012200 Zacisk sprężynowy

7 5012300 Złącze przewodu

8 5012400 Gumowa zatyczka

9 5012500 Obejma

5012600 Śruba (nie pokazano)
 

4
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INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
BLAST LIGHT HALO
Nr kat. Opis
5011000 Lampa HALO ‑ 24 / 100 BLAST LIGHT 

24 V / 100 W z wyłącznikiem ON / OFF, gumowana 
obudowa z reflektorem. Zawiera żarówkę 
halogenową, przewód 5 m (2 × 1,5 mm2) złącze 
CEE (M) 
* także dostępna w wykonaniu 12 V i 42 V

5020000 Lampa HALO ‑ 24 / 100 BLAST LIGHT 24 V / 100 W, 
gumowana obudowa z reflektorem. Zawiera 
żarówkę halogenową, przewód 5 m (2 × 1,5 mm2) 
złącze CEE (M)

BLAST LIGHT HALO - Lista części

Nr Nr kat. Opis

1 5011100 Żarówka 24 V / 100 W

2 5010400 Złącze CEE 24 V / 16 A (M)

3 5012000 Przewód (2 × 1,50 mm2), neopren, NWPK H07RN‑F

5013000 Przewód (2 × 2,50 mm2), neopren, NWPK H07RN‑F

4 5012700 Zatyczka gumowa

5010600 Złącze CEE, 2 pin, 16A, F (nie pokazano)

TRANSFORMATOR DO LAMP 24 V 
Zawiera 3 m (2 × 1,5 mm2) przewód z uziemieniem, złącze CEE 
24 V / 16 A (F), gumowaną obudowę, zabezpieczenie termiczne 
przed przeciążeniem

Nr kat. Opis

5011500 TRANS MINI ‑ 220 V / 24 V 120 VA ‑ 1 × 24 V  / 16 A CEE (F)

5011600 TRANS MIDI ‑ 220 V / 24 V 225  VA ‑ 2 × 24 V  / 16 A CEE (F)

5030100 TRANS I / 1 ‑ 220 V / 24 V 500 VA ‑ 1 × 24 V  / 16 A CEE (F)

5030200 TRANS I / 2 ‑ 220 V / 24 V 500 VA ‑ 2 × 24 V  / 16 A CEE (F)

5030300 TRANS I / 3 ‑ 220 V / 24 V 500 VA ‑ 3 × 24 V  / 16 A CEE (F)

5030400 TRANS I / 4 ‑ 220 V / 24 V 500 VA ‑ 4 × 24 V  / 16 A CEE (F)

5030500 TRANS II / 2 ‑ 220 V / 24 V 1 000 VA ‑ 2 × 24 V  / 16 A CEE (F)

5030600 TRANS II / 3 ‑ 220 V / 24 V 1 000 VA ‑ 3 × 24 V  / 16 A CEE (F)

5030700 TRANS II / 4 ‑ 220 V / 24 V 1 000 VA ‑ 4 × 24 V  / 16 A CEE (F)
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Prowadzenie prac oczyszczania w ciemności jest niekomfortowe 
i niebezpieczne. Pracownikom potrzebna jest odpowiednia ilość 
światła, aby widzieli dokładnie co robią. System oświetleniowy L4 
jest doskonałym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia stały, wysoce 
skoncentrowany strumień światła w polu widzenia operatora.

System oświetlenia L4 został opracowany w celu zapewnienia 
optymalnego doświetlenia w warunkach, gdzie dostęp innych źródeł 
światła jest utrudniony lub niemożliwy. Lampka L4 mocowana jest 
bezpośrednio do hełmu Nova 3, zapewniając światło wszędzie tam, 
gdzie patrzy operator.

Funkcje i zalety:
• Wykonany z trwałych, wytrzymałych materiałów
• Montaż bezpośrednio do hełmu Nova 3 bez konieczności modyfikacji
• Trwały akumulator litowo‑jonowy zapewnia do 12 godzin 

oświetlenia na jednym ładowaniu
• Baterie ładują się w ciągu 3 ‑ 4 godzin
• Lekki akumulator, który można zamontować na pasku
• Wymienna soczewka zewnętrzna
• Wydajne diody LED o dużej mocy, wytwarzające do 500 lumenów 

skoncentrowanego strumienia świetlnego
• 5 wstępnych ustawień jasności

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

4904000 Zestaw oświetleniowy L4 do hełmu NOVA 3

SYSTEM OŚWIETLENIA L4 - Lista części

Nr Nr kat. Opis

1 4904100 Lampa z elastycznym ramieniem i zestawem 
montażowym (zawiera 4904200)

2 4904200 Przewód zasilajacy

3 4904300 Pas biodrowy z baterią

4 4904400 Klipsy do mocowania przewodu

5 4904500 Klipsy montażowe

6 4904600 Zewnętrzne soczewki (opakowanie 10 szt.)

7 4904700 Ładowarka

8 4420022 Przewód zasilający ‑ EU

4420023 Przewód zasilający ‑ UK

4420024 Przewód zasilający ‑ USA

4420025 Przewód zasilający ‑ AU / NZ
 

4
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Kombinezon
Kombinezon do prac oczyszczania strumienowego Airblast został 
zaprojektowany w celu zwiększenia wygody i ochrony pracownika 
przed rykoszetami ścierniwa odbijającego się od czyszczonej 
powierzchni.

Kombinezon do ciężkich prac oczyszczania strumieniowego 
wyposażony jest w trwałe skórzane wstawki chroniące ręce i nogi 
oraz skórzane wstawki na łokciach i kołnierzu. Kombinezon posiada 
z przodu podwójne klapy zapinane na rzep.

• Certyfikat CE
• Skórzane elementy ochronne
• Podwójne zapięcia na rzepy
• Wygodne dopasowanie

Skórzana bluza i rękawice 
Skórzana bluza i rękawice do piaskowania dla optymalnej ochrony. 

Odzież bawełniana
Wygodna bawełniana bluza, spodnie i kaptur zapewniają ochronę 
przed pyłem i odpryskami.

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
KOMBINEZON ZE SKÓRY / BAWEŁNY
Nr kat. Opis

4053700 LO‑50, rozmiar S
4053600 LO‑52, rozmiar M
4053500 LO‑54, rozmiar L
4053400 LO‑56, rozmiar XL
4053300 LO‑58, rozmiar XXL
4053200 LO‑60, rozmiar XXXL

 
SKÓRZANE RĘKAWICE
Nr kat. Opis

4047000 G‑L/90 (para)

 
SKÓRZANA BLUZA
Nr kat. Opis

4054100 Skórzana bluza ‑ trudnościeralna

ODZIEŻ BAWEŁNIANA
Nr kat. Opis

4054000 Bawełniana bluza ‑ trudnościeralna
4055000 Bawełniane spodnie ‑ trudnościeralne
4053300 Bawełniany kaptur
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Rewolucyjna technologia Kamizelki chłodzącej firmy Airblast zapewnia 
niezrównaną moc chłodzenia. Kamizelki chłodzące Airblast pozostaną w stałej 
temperaturze 13 ° C / 55 ° F przez wiele godzin chłodzenia. Kamizelka chłodząca 
może pomóc zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób spowodowanych pracą 
w wysokich temperaturach.

Kamizelka chłodząca jest lekka, szybko ładowana i zapewnia stałą 
temperaturę. Wykorzystuje prosty, wymienny system chłodzenia przód / tył, 
który zapewnia ciągłe chłodzenie górnej części ciała pracownika. Kamizelki 
można łatwo regulować, aby zapewnić maksymalny komfort i elastyczność.

Funkcje i zalety:
• Komfort pracy
• Zwiększona produktywność o 22%
• Zaprojektowany, aby utrzymać stałą temperaturę 13 ° C / 55 ° F
• Ponad 2 godziny chłodzenia w 32 ° C / 90 ° F
• Ergonomiczna konstrukcja i pełna regulacja dla łatwego użytkowania 

w terenie
• Ładowanie w 20 minut

Kamizelka chłodząca Airblast
Kamizelka ACV 2 zapewnia chłodzenie przez około 2,5 godziny. Okres 
chłodzenia zależy wyłącznie od intensywności pracy i warunków 
środowiskowych. Materiał kamizelki jest trudnopalny. Pasuje na rozmiar M 
oraz L. Waga: 2,9 kg.

Pakiet wymienny do kamizelki chłodzącej Airblast
Bez czekania i bez przestojów. Pakiet chłodzący w kamizelce może być 
natychmiast wymieniony w miejscu pracy. Środek chłodzący w pakiecie jest 
bezpiecznym, nietoksycznym i nierakotwórczym preparatem. Chłodzące 
zestawy mogą być ponownie zasilane tysiące razy, zapewniając godziny 
bezpiecznego, kontrolowanego zarządzania temperaturą ciała. Umieszczone 
w chłodnicy z zimną wodą w pełni naładują się w ciągu około 20 minut. 
Wymienne pakiety zaczynają się również ładować za każdym razem, gdy są 
umieszczone w środowisku o temperaturze poniżej 13 ° C / 55 ° F.
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System Aquastorm umożliwia oczyszczanie ze zróżnicowaną mocą. W przeciwieństwie do innych 
procedur czyszczenia strumieniowo‑ściernego, ta jest w pełni regulowana, co pozwala operatorowi 
przejść od ciężkiej obróbki do delikatnego czyszczenia, w zależności od wymagań powierzchni.

System Aquastorm obsługuje szeroki wachlarz prac konserwacyjnych: czyszczenie lub usuwanie 
warstw betonu, usuwanie farby warstwa po warstwie, całkowite usuwanie powłoki do określonego 
stopnia czystości (do czystego metalu itp.) lub usuwanie utlenionych warstw ze stali. System 
jest również bardzo skuteczny w specjalistycznych zastosowaniach, jak np. w przemyśle 
petrochemicznym, gdzie iskry lub ładunki elektrostatyczne są niedopuszczalne (powlekając każdą 
cząsteczkę ścierniwa wodą, system skutecznie eliminuje to zagrożenie).

Kolejnym plusem jest zredukowany wpływna środowisko ‑ przy stosowaniu systemów AquaStorm 
ilość generowanego pyłu jest mniejsza o 95 % . Pozwala to na zminimalizowanie ograniczeń 
w stosowaniu obróbki strumieniowo‑ściernej. Ponadto system umożliwia pełny i łatwy dostęp do 
całej czyszczonej konstrukcji, nie ma również potrzeby stosowania kapturów / masek zasilanych 
powietrzem, co oznacza większy komfort operatora i lepszą widoczność podczas pracy. Zdalne 
sterowanie urządzenia pozwala zmniejszyć liczbę pracowników.

System Aquastorm dostepny jest w wersji w pełni automatycznej oraz elektro‑pneumatycznej.

Funkcje i zalety:

• Możliwość regulacji ciśnienia od bardzo niskiego do wysokiego w czasie obróbki 
strumieniowo‑ściernej umożliwia czyszczenie każdej powierzchni

• Duży zasięg
• Zużycie materiałów ściernych zmniejszone nawet o 60% i bardzo niskie zużycie wody
• Długa żywotność części
• Nie jest wymagane suche ścierniwo (oszczędność kosztów magazynowania)
• Możliwe jest wielokrotne użycie materiałów ściernych
• Może pracować z wężami o długości 250 m

 
Komplet zawiera:

• Kompletne urządzenie do piaskowania
• Dysza ATSDX 6 / 50
• Wąż do piaskowania 32 × 8 – 20 m
• System zdalnego sterowania
• Dźwignia sterowania „Deadman”
• Wąż sterowania ‑ 20 m
• Instrukcja obsługi
• Opakowanie eksportowe

Urządzenie może być skonfigurowane również na indywidualne życzenie klienta.

Aquastorm może być używany w połączeniu z urządzeniem do wysokociśnieniowego czyszczenia wodą (HWP). System ten nazywa 
się Turbojet i charakteryzuje się wysoką wydajnością.

AQUASTORM 200 - DANE TECHNICZNE
Pojemność zbiornika na ścierniwo 200 l
Przyłącze węża do piaskowania 32 mm
Masa własna 185 kg
Wymiary (szerokość × długość × wysokość) 890 cm × 910 cm × 1 380 cm
Ciśnienie sterujace 2 ‑ 10 bar
Ciśnienie zasilania (możliwość regulacji na niższe na wyjściu) 4 ‑ 8 bar
Podłączenie elektryczne 12 V / 1,2 W
Przyłącze powietrza 38 mm
Zużycie wody jako medium 1 ‑ 8 l / min. (± 25 %)

* Wymienione wartości są średnimi i mogą się różnić w zależności od warunków powierzchni, sposobu użytkowania oraz doświadczenia operatora.
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Przyłącze wodne Aquablast Wetblast stanowi praktyczny dodatek do czyszczenia 
na sucho i eliminuje około 80% pyłu bez obniżania wydajności piaskowania. 
Nadaje się do prac, w których generowana jest nadmierna ilość pyłu. Podczas 
stosowania do obróbki powierzchni stalowych zaleca się stosowanie inhibitora 
rdzy. Inhibitor można rozpylać na powierzchni natychmiast po czyszczeniu lub 
można go mieszać w zbiorniku na wodę wyposażonym w pompę i rozpylać przez 
głowicę wetblast podczas śrutowania.

Głowica Aquablast Wetblast jest wyposażona w śruby blokujące do montażu na 
dyszy.

Równomierny natrysk przyłącza Aquablast Wetblast uzyskuje się dzięki sześciu 
strumieniom wody, które otaczają dyszę i kierują przepływ wody do punktu przed 
dyszą. Gdy woda uderza w strumień ścierniwa / powietrza, atomizuje się i otacza 
cząsteczki ścierne. Ilość wody można regulować za pomocą zaworu kulowego. 
Zestaw Aquablast Wetblast jest stosowany w połączeniu z pompami wody lub 
podłączony bezpośrednio do sieci wodociągowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

5031000 Kompletne PRZYŁĄCZE AQUABLAST ‑ WETBLAST

Zawiera płaszcz wodny, zawór odcinający, elastyczny wąż i zawór 
kulowy

5031100 PRZYŁĄCZE AQUABLAST ‑ WETBLAST

Z wyłączeniem zaworu kulowego i węża

AQUABLAST WETBLAST - Lista części
Nr Nr kat. Opis Ilość

1 5031500 Płaszcz wodny 1

2 5031601 Złącze kolankowe 1/4˝ × 8 mm 2

3 5031700 Wąż wodny 6 × 1 mm L‑300 mm 1

4 5031600 Złącze 1/4˝ × 8 mm 1
5 1152000 Zawór kulowy 1/4˝ 1
6 2178900 Króciec węża z nakrętką 1
7 5031800 Śruba 3
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Wysokowydajne wodne dysze strumieniowe Airblast zostały zaprojektowane tak, aby 
zmaksymalizować obróbkę strumieniowo‑ścierną oraz równomiernie rozłożyć ścierniwo na 
czyszczonym materiale. Zwężka Venturiego przyspiesza mieszankę powietrza / ścierniwa 
przy wyjściu z dyszy ‑ zmniejsza to zużycie ścierniwa i zwiększa tempo pracy nawet o 40% 
w porównaniu z dyszami prostymi. Oferujemy pełny wybór dysz o różnych średnicach 
otworów, rozmiarach i materiałach wkładek / obudowy.

Dysze WIN
System WIN (Water Injection Nozzle) to proste, ekonomiczne rozwiązanie do 
wysokowydajnego oczyszczania strumieniowo‑ściernego na mokro, które można stosować 
z istniejącym sprzętem do czyszczenia strumieniowego. System może być używany z wodą 
bezpośrednio z sieci wodociągowej lub z inhibitorami rdzy dostarczanymi za pomocą 
dowolnej prostej pompy. Nie jest wymagane specjalne wyposażenie. System WIN oferuje 
najwyższą możliwą wydajność w technologii czyszczenia na mokro.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis Otwór Długość Wlot
2460000 Wodne Dysze Strumieniowe WIN ‑ 4 / 50 6,4 mm 149 mm 25 mm
2461000 Wodne Dysze Strumieniowe WIN ‑ 5 / 50 7,9 mm 158 mm 25 mm
2462000 Wodne Dysze Strumieniowe WIN ‑ 6 / 50 9,5 mm 171 mm 25 mm
2463000 Wodne Dysze Strumieniowe WIN ‑ 8 / 50 12,0 mm 227 mm 25 mm

STRONA 118 ROZDZIAŁ 5

Wodne dysze strumieniowe WIN



Oczyszczarka bezpyłowa Educt‑O‑Matic to lekkie, przenośne 
urządzenie do obróbki strumieniowo‑ściernej połączone 
z integralnym systemem odzyskiwania ścierniwa. Podczas 
piaskowania ścierniwo jest w stałym obiegu, a pył i inne 
zanieczyszczenia powstałe podczas pracy zasysane są do 
worka na odpady. Urządzenie posiada wymienne końcówki 
przystosowane do różnych powierzchni, np.płaskich, czy 
narożnikowych.

Funkcje i zalety:

• Zapewnia ciągłe czyszczenie wewnętrznej powierzchni
• Czyszczenie z najwyższą możliwą prędkością
• Oszczędność czasu i materiałów ściernych
• Łatwa obsługa i brak przestojów
• Skuteczny ‑ wystarczy jeden przejazd
• Dostosowany do wszystkich rodzajów materiałów ściernych
• Odpowiedni do różnych średnic wewnętrznych rur
• Jeden operator może obsługiwać więcej urządzeń lub
• Wykonywać inną pracę

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis
3091000 Educt‑O‑Matic w zestawie:

 ‑ Okrągła szczotka
 ‑ Szczotka kątowa
 ‑ Adapter główny
 ‑ Wąż wylotowy 2˝ (50 mm)
 ‑ Walizka

EDUCT-O-MATIC - Lista części
Nr Nr kat. Opis

A 3092000 AE‑2090 Końcówka kątownikowa

B 3093000 AE‑2091 Końcówka prosta z „ząbkami”

3093100 AE‑2091‑1 Końcówka ‑ okrągła szczotka (nie pokazano)

C 3094000 AE‑2092 Końcówka standardowa

D 3095000 AE‑2093 Końcówka kątowa

3095100 AE‑2093‑1 Końcówka ‑ szczotka kątowa (nie pokazano)

E 3096000 AE‑2094 Końcówka płaska wargowa

F 3097000 AE‑2095 Koncówka wypukła

5

STRONA 119ROZDZIAŁ 5

Oczyszczarka bezpyłowa Educt-O-Matic



EDUCT-O-MATIC - Lista części
Nr Nr kat. Opis

1 3098000 AE‑2001 Głowica strumieniowa

2 3099000 AE‑2002 Standardowy adapter

3 3100000 AE‑2004 3/8˝ (9 mm) dysza – TC

4 3102000 AE‑2006 Dysza strumieniowa

5 3103000 AE‑2007 Uszczelka

6 3103100 AE‑2008 Zespół zaworu spustowego

7 3104000 AE‑2005 Śruba imbusowa

8 3105000 AE‑2011 Złączka z główką strumieniową 
3/8˝ × 4 1/4˝ (9 x 108 mm)

9 3106000 AE‑2012 Złącze obrotowe

10 3107000 AE‑2013 O‑ring

11 3108000 AE‑2014 Korpus główny

12 3109000 AE‑2016 Wąż ścierniwa

13 3110000 AE‑2018 Śruba motylkowa

14 3110500 AE‑2019 Podkładka

15 3111000 AE‑2020 Obejma węża powietrza

16 3112000 AE‑2021 Wąż powietrza

17 3112500 AE‑2021‑1 Sprężyna węża powietrza

18 3113000 AE‑2022 Dysza ssąca

19 3114000 AE‑2068‑1 Moduł sitowy

20 3115000 AE‑2023 Przegroda (tylko plastik)

21 3344000 AE‑2027 Zapięcie zbiornika ścierniwa

22 3116000 AE‑2068 Sito

23 3117000 AE‑2030 Uszczelka sita

24 3118000 AE‑2069 Zbiornik ścierniwa z zapięciem 
i wężem

25 3119000 AE‑2035 Worek na pył

26 3120000 AE‑2032‑1 Rura wyrzutnika

27 3120100 AE‑2032‑1 Uchwyt worka na pył

28 3121000 AE‑2042 Korpus

29 3122000 AE‑2036 Uszczelka

EDUCT-O-MATIC - Lista części
Nr Nr kat. Opis

30 3122100 AE‑2038 Śruba

31 3122200 AE‑2039 Podkładka

32 3122800 AE‑2043 Trzpień uchwytu

33 3122900 AE‑2044 Pierścień trzpienia

34 3123000 AE‑2045 Tuleja

35 3124000 AE‑2046 Uszczelka tulei

36 3125000 AE‑2047 Uszczelka

37 3126000 AE‑2048 Podkładka

38 3127000 AE‑2049 Pierścień osadczy

39 3128000 AE‑2050 Sprężyna zaworu

40 3129000 AE‑2051 Trzpień zaworu

41 3130000 AE‑2052 Gnizado zaworu

42 3131000 AE‑2053 Podkładka mosiężna

43 3132000 AE‑2054 Nakrętka sześciokątna

44 3133000 AE‑2055 Podkładka mosiężna

45 3134000 AE‑2056 Druga sprężyna zaworu

46 3135000 AE‑2057 Drugie gniazdo zaworu

47 3137000 AE‑2059 Podkładka mosiężna

48 3138000 AE‑2060 Pierścień osadczy

49 3140000 AE‑2061 Złączka rurowa

50 3141000 AE‑2083 Rurka gumowa

51 3142000 AE‑2065 Uchwyt

52 3143000 AE‑2070 Nakrętka obrotowa

53 2162900 KIG‑12 Szybkozłączka gwint wewn.

54 2164000 CQG‑0 Uszczelka

55 2168400 SKG‑19 Szybkozłączka do węża 3/4˝

56 2168200 SKG‑13 Szybkozłączka do węża 1/2˝

57 2172300 HS‑32 Opaska ślimakowa

58 3147000 AE‑2120 Walizka drewniana
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Kompaktowa, elektro‑pneumatycznie napędzana oczyszczarka 
ze strumieniem o szerokości 16 mm, doskonale nadaje się do 
czyszczenia spoin spawalniczych, punktowego czyszczenia 
mniejszych obszarów, kontroli i naprawy silników, remontów 
nadwozia pojazdów.

Cechy:

• Samodzielne urządzenie obejmuje system automatycznego 
odsysania pyłu i system odzysku ścierniwa. Pył i ścierniwo są 
przenoszone z powrotem do korpusu urządzenia za pomocą 
podciśnienia, a materiał do piaskowania jest oddzielany od pyłu

• Szybko wymienne głowice do czyszczenia powierzchni o różnych 
kształtach

• W pełni pneumatyczna
• Umożliwia śrutowanie od 3 do 6 bar
• Maksymalna długość węża 5 metrów
• Łatwa w obsłudze

 
Korzyści:

• Wolne od pyłu i przyjazne dla środowiska oczyszczanie
• Możliwość prowadzenia innych operacji w pobliżu prowadzonego 

oczyszczania
• Brak zanieczyszczenia pyłem w miejscu pracy
• Możliwość czyszczenia różnych kształtów powierzchni
• Niski koszt eksploatacji dzięki odzyskowi ścierniwa
• Łatwy do przystosowania i wszechstronny

 
Zastosowanie:

• Czyszczenie powłok lakierowanych
• Usuwanie powłok na podłożu
•  Chropowacenie różnych powierzchni
• Czyszczenie spoin
• Dekoracyjne piaskowanie szkła
• Czyszczenie i chropowacenie marmuru, granitu i kamienia

AB1020 - DANE TECHNICZNE
Pojemność zbiornika na ścierniwo 9 l
Maksymalna długość węża 5 m
Masa własna 25 kg
Wymiary (szerokość × długość × wysokość) 41 cm × 53 cm × 93 cm
Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 480 l / min.
Moc elektryczna (kW) 1 000 kW
Zasilanie 230 V
Średnica strumienia roboczego 15 ‑ 17 mm
Maksymalny rozmiar ścierniwa 1,0 mm (18 mesh)
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Wszystkie piaskarki próżniowe Airblast są zaprojektowane tak, aby 
umożliwić oczyszczanie strumieniowo‑ścierne w zamkniętym obiegu. 
Przyspiesza to pracę niezależnie od tego, czy wykonywana jest praca na 
dużą skalę, czy jest to piaskowanie punktowe.

Usunięta powłoka i rdza oraz zużyte materiały ścierne są osadzane 
w zamkniętym zbiorniku na odpady. Powietrze jest filtrowane, zanim 
zostanie zużyte. Dzięki temu cała operacja jest praktycznie bezpyłowa 
i bezpieczna dla pracowników i środowiska.

Zamiast stosowania ciśnieniowego zbiornika do piaskowania, materiały 
ścierne są „podnoszone” z maszyny przez próżnię wytwarzaną w głowicy, 
wydmuchiwane na czyszczoną powierzchnie, a następnie zasysane 
z powrotem do urządzenia w celu usunięcia pyłu i ponownego użycia.

Generator podciśnienia z odzyskiem jest dostępny dla tego modelu 
zarówno w wersji pneumatycznej, jak i elektrycznej. Model zasilany 
elektrycznie jest stosowany w sytuacjach, w których dostęp do sprężonego 
powietrza jest ograniczony.

Zastosowanie:

• Czyszczenie powłok lakierowanych
• Usuwanie powłok na podłożu
•  Chropowacenie różnych powierzchni
• Czyszczenie spoin
• Dekoracyjne piaskowanie szkła
• Czyszczenie i chropowacenie marmuru, granitu i kamienia
 

AB1030 - DANE TECHNICZNE
Elektro-pneumatyczna Pneumatyczna

Pojemność zbiornika na ścierniwo 17 l 17 l
Maksymalna długość węża 5 m 5 m
Masa własna 34 kg 34 kg
Wymiary (szerokość × długość × wysokość) 41 cm × 53 cm × 114 cm 41 cm × 53 cm × 132 cm
Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 7 bar
Zalecana wydajność sprężarki 1 000 l / min. 2 300 l / min.
Moc elektryczna (kW) 1 700 kW ‑
Zasilanie 220 / 240 V ‑
Średnica strumienia roboczego 20 ‑ 22 mm 20 ‑ 22 mm
Maksymalny rozmiar ścierniwa 1,0 mm (18 mesh) 1,0 mm (18 mesh)

Oczyszczarka bezpyłowa AB1030 EP/PN– komplet obejmuje:

• Kompletne urządzędzenie do czyszczenia
• Zestaw węża 5 m składający się z pistoletu i dyszy 10 mm z węglika boru
• Wąż ścierniwa
• 2˝ wąż odciągowy
• Przyłącze powietrza
• 5 metrów kabla elektrycznego w tym wtyczka (230 V) do wersji EP
• 3 standardowe szczotki (szczotka płaska, szczotka 90 ° wewnętrzny narożnik i szczotka 90 ° zewnętrzny narożnik)
• Instrukcja obsługi
• Opakowanie eksportowe

* Oprócz standardowych szczotek płaskich i narożnych dostępne są szczotki o specjalnych kształtach

5

STRONA 123ROZDZIAŁ 5

Oczyszczarka bezpyłowa AB-1030 EP / PN



Ta w pełni pneumatycznie napędzana maszyna do piaskowania ze 
średnią szerokością strumienia 28 ‑ 32 mm jest podobna do wersji 
elektropneumatycznej, często stosowanej do czyszczenia spoin 
spawalniczych, wałów cylindrycznych, przygotowania do konserwacji 
karoserii większych części maszyn przed przeglądem i naprawą, 
w budownictwie okrętowym, przemyśle kolejowym, przy remontach 
silników, kontenerów, budowie zbiorników. Ze względu na brak konieczności 
zasilania elektrycznego, to urządzenie idealnie nadaje się do prac w terenie 
i drobnych prac naprawczych przy większych projektach i usuwaniu graffiti. 
Dostępny w wersji w pełni pneumatycznej i elektro‑pneumatycznej.

Cechy:

• Samodzielne urządzenie obejmujące automatyczne odsysanie pyłu 
i odzysku ścierniwa

• Szybko wymienne głowice do czyszczenia powierzchni o różnych 
kształtach

• W pełni pneumatyczna
• Umożliwia śrutowanie od 1 do 7 bar
• Maksymalna długość węża 5 metrów
• Możliwość włączenia do linii automatycznego oczyszczania
• Łatwa w obsłudze

 
Korzyści:

• Wolne od pyłu i przyjazne dla środowiska oczyszczanie
• Możliwość prowadzenia innych operacji w pobliżu prowadzonego oczyszczania
• Brak zanieczyszczenia pyłem w miejscu pracy
• Możliwość czyszczenia różnych kształtów powierzchni
• Niski koszt eksploatacji dzięki odzyskowi ścierniwa
• Łatwy do przystosowania i wszechstronny

Rodzaj ścierniwa Uzyskana jakość 
powierzchni

Średnia wydajność 
produkcyjna na 

godzinę
POWIERZCHNIA 
STALOWA
Skorodowana stal, lekkie 
powłoki i zgorzelina Tlenek glinu, garnet SA 2 1/2 (SP10) 1,2 ‑ 1,5 m2 / h

Mocno skorodowana stal, 
ciężkie powłoki, powłoki 
chlorokauczkowe

Tlenek glinu, garnet SA 2 1/2 (SP10) 0,5 ‑ 1,0 m2 / h

Stalowe spoiny szpawalnicze Tlenek glinu, garnet SA 2 1/2 (SP10) 50 ‑ 60 m / h
Spoiny spawalniczne na stali 
nierdzewnej (odbarwienie) Kulki szklane Polerowanie 40 ‑ 50 m / h

POWIERZCHNIA 
BETONOWA
Cegły, kamienie naturalne. 
Usuwanie warstwy cementu, 
lekkich powłok lub graffiti

Tlenek glinu, Piasek 
chryzolitowy (oliwin) Czyszczenie 1,5 ‑ 2,0 m2 / h

Usuwanie ciężkich powłok Tlenek glinu, garnet Usuwanie warstwy farby 0,5 ‑ 2,0 m2 / h

Czyszczenie bez uszkodzenia Tlenek glinu, Piasek 
chryzolitowy (oliwin) Czyszczenie 1,0 ‑ 2,0 m2 / h

 
Wszystkie wymienione wartości są wartościami średnimi i mogą się różnić ze względu na warunki powierzchni, jakości ścierniwa, 
sposobu użytkowania maszyny i doświadczenia operatora. Nie należy używać ścierniwa, które nie podlega recyklingowi ani piasku.
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AB1050 - DANE TECHNICZNE
Elektro-pneumatyczna Pneumatyczna

Pojemność zbiornika na ścierniwo 28 l 28 l
Maksymalna długość węża 5 m 5 m
Masa własna 70 kg 68 kg
Wymiary (szerokość × długość × wysokość) 53 cm × 61 cm × 132 cm 53 cm × 61 cm × 140 cm
Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 7 bar
Zalecana wydajność sprężarki 1 600 l / min. 3 500 l / min.
Moc elektryczna (kW) 3 000 kW ‑
Zasilanie 230 V ‑
Średnica strumienia roboczego 28 ‑ 32 mm 28 ‑ 32 mm
Maksymalny rozmiar ścierniwa 1,2 mm 1,2 mm

Oczyszczarka bezpyłowa AB1050 EP/PN– komplet obejmuje:

• Kompletne urządzędzenie do czyszczenia
• Zestaw węża 5 m składający się z pistoletu i dyszy 12 mm z węglika boru
• Wąż ścierniwa
• 2˝ wąż odciągowy
• Przyłącze powietrza
• 3 standardowe szczotki (szczotka płaska, szczotka 90 ° wewnętrzny narożnik i szczotka 90 ° zewnętrzny narożnik)
• Instrukcja obsługi
• Opakowanie eksportowe

* Pneumatyczny system czyszczenia filtra. Oprócz standardowych szczotek płaskich i narożnych dostępne są szczotki 
o specjalnych kształtach
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Oczyszczarki bezpyłowe typ AB‑1060 / 1070 to podciśnieniowe 
urządzenia do śrutowania, które są dostępne w różnych wersjach, 
dzięki czemu możliwe jest dobranie najbardziej odpowiedniej 
maszyny do obróbki strumieniowo‑ściernej.

Konstrukcja AB‑1060 jest najczęściej używana do czyszczenia 
podciśnieniowego lekkimi i średnio ciężkimi materiałami ściernymi 
takimi jak tlenek glinu, garnet, mikrokulki szklane i tworzywa 
sztuczne. Przy średniej szerokości czyszczenia 50 mm urządzenie 
to jest najczęściej używane w następujących przypadkach: 
konstrukcje zbiorników, ciężkie konstrukcje stalowe, budowa 
statków i jachtów, czyszczenie i wykańczanie spoin, na lądzie 
i na morzu, konstrukcje rurociągów, procesy metalizacji powłok 
termicznych, kauczuk, okładziny walcowane, przemysł lotniczy, 
konserwacja w rafineriach, obróbka granitu i kamienia naturalnego, 
konstrukcji betonowych i ich remonty, zmiana oznaczeń i okładzin 
dróg, przemysł poliestrowo‑szklany, walcowanie i regeneracja 
sit (tworzywa sztuczne, papier). Dostępne w wersji w pełni 
pneumatycznej lub elektryczno‑pneumatycznej.

Cechy:

• Samodzielne urządzenie obejmujące automatyczne odsysanie pyłu i odzysku ścierniwa
• Szybko wymienne głowice do czyszczenia powierzchni o różnych kształtach
• Opcja w pełni pneumatyczna lub elektryczno‑pneumatyczna
• Umożliwia śrutowanie od 1,5 do 5,5 bar
• Maksymalna długość węża 5 metrów
• Możliwość włączenia do linii automatycznego oczyszczania

 
Korzyści:

• Wolne od pyłu i przyjazne dla środowiska oczyszczanie
• Możliwość prowadzenia innych operacji w pobliżu prowadzonego oczyszczania
• Brak zanieczyszczenia pyłem w miejscu pracy
• Możliwość czyszczenia różnych kształtów powierzchni
• Niski koszt eksploatacji dzięki odzyskowi ścierniwa
• Łatwy do przystosowania i wszechstronny

Rodzaj 
ścierniwa Rozmiar ścierniwa

Uzyskana 
jakość 

powierzchni

Średnia wydajność 
produkcyjna na 

godzinę
Stal: zgorzelina, 
powierzchnia 
powleczona i/lub rdza

Tlenek glinu, 
śrut żeliwny, śrut 

staliwny
0,8 ‑ 1,2 mm G17 / G24 SA 2 1/2 (SP10) 4 ‑ 6 m2 / h

Stal: spoiny spawalnicze
Tlenek glinu, 

śrut żeliwny, śrut 
staliwny

0,8 ‑ 1,2 mm G17 / G24 SA 2 1/2 (SP10) 70 ‑ 80 m / h

 
Wszystkie wymienione wartości są wartościami średnimi i mogą się różnić ze względu na warunki powierzchni, jakości ścierniwa, 
sposobu użytkowania maszyny i doświadczenia operatora.
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AB1060 - DANE TECHNICZNE
Elektro-pneumatyczna Pneumatyczna

Pojemność zbiornika na ścierniwo 40 l 40 l
Maksymalna długość węża 10 m 30 m
Masa własna 560 kg 525 kg
Wymiary (szerokość × długość × wysokość) 157 cm × 75 cm × 186 cm 157 cm × 75 cm × 186 cm
Ciśnienie robocze 1,5 ‑ 5,5 bar 1,5 ‑ 5,5 bar
Zalecana wydajność sprężarki 3 500 l / min. 3 500 ‑ 7 000 l / min.
Moc elektryczna (kW) 4 000 kW ‑
Zasilanie 400 V ‑
Średnica strumienia roboczego 50 ‑ 75 mm 50 ‑ 75 mm
Maksymalny rozmiar ścierniwa 1,5 mm 1,5 mm
Zalecane ścierniwo Tlenek glinu Tlenek glinu

Oczyszczarka bezpyłowa AB1060 EP/PN– komplet obejmuje:

• Kompletne urządzędzenie do czyszczenia
• 10 m (EP), 15 m (PN) ‑ wąż składający się z węża strumieniowego, węża do odzyskiwania ścierniwa, podwójnego 

przewodu sterowania z dźwignią sterującą oraz wszystkich niezbędnych złączy węża
• Hartowana aluminiowa głowica czyszcząca Ø 90 mm i dysza 6,4 mm węglik boru
• 3 standardowe szczotki (szczotka płaska, szczotka 90 ° wewnętrzny narożnik i szczotka 90 ° zewnętrzny narożnik)
• Regulowana zwężka Venturiego i manometr dla wersji z napędem pneumatycznym
• Instrukcja obsługi
• Gwarancja

Opcje i akcesoria:

• Zestaw węży przedłużających 10 m (PN)
• Zestaw węży przedłużających 15 m (PN)
• Zestaw węży przedłużających 20 m (PN)
• Duża głowica śrutownicza z dyszą z węglika boru
• Wózek jezdny do dużej głowicy śrutowniczej
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Oczyszczarka AB‑1070 to przyjazne dla środowiska wolne 
od pyłu rozwiązanie do obróbki powierzchni, które jest łatwe 
w użyciu i wydajne. Zastosowanie stalowego ścierniwa 
zapewnia opłacalne i wydajne czyszczenie, a także ścisłą 
kontrolę przygotowania powierzchni. Szybko wymienne 
głowice strumieniowe umożliwiają dostosowanie procesu 
czyszczenia do różnego kształtu powierzchni, w tym: 
płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych narożników, rur 
o małej i dużej średnicy itp. Dostępne są dodatkowe akcesoria 
do określonych aplikacji, takich jak śrutowanie dużych 
powierzchni poziomych lub krawędzi stali. Ponieważ proces 
jest bezpieczny i wolny od pyłu, inne procesy produkcyjne 
mogą być przeprowadzane w pobliżu prowadzonego procesu 
śrutowania.

Cechy:

• Samodzielne urządzenie obejmujące automatyczne 
odsysanie pyłu i odzysku ścierniwa

• Szybko wymienne głowice do czyszczenia powierzchni 
o różnych kształtach

• Opcja w pełni pneumatyczna lub elektryczno‑pneumatyczna
• Umożliwia śrutowanie od 1,5 do 5,5 bar
• Możliwość włączenia do linii automatycznego oczyszczania

 
Korzyści:

• Wolne od pyłu i przyjazne dla środowiska oczyszczanie
• Możliwość prowadzenia innych operacji w pobliżu prowadzonego oczyszczania
• Brak zanieczyszczenia pyłem w miejscu pracy
• Możliwość czyszczenia różnych kształtów powierzchni
• Niski koszt eksploatacji dzięki zastosowaniu stalowego ścierniwa
• Łatwy do przystosowania i wszechstronny

Rodzaj 
ścierniwa Rozmiar ścierniwa

Uzyskana 
jakość 

powierzchni

Średnia wydajność 
produkcyjna na 

godzinę
Stal: zgorzelina, 
powierzchnia 
powleczona i/lub rdza

Tlenek glinu, 
śrut żeliwny, śrut 

staliwny
0,8 ‑ 1,2 mm G17 / G24 SA 2 1/2 (SP10) 4 ‑ 9 m2 / h

Stal: silna korozja
Tlenek glinu, 

śrut żeliwny, śrut 
staliwny

0,8 ‑ 1,2 mm G17 / G24 SA 2 1/2 (SP10) 3 ‑ 8 m2 / h

Stal: wstępnie 
piaskowana

Tlenek glinu, 
śrut żeliwny, śrut 

staliwny
0,8 ‑ 1,2 mm G17 / G24 SA 2 1/2 (SP10) 5 ‑ 9 m2 / h

Stal: powłoka 
chlorokauczukowa

Tlenek glinu, 
śrut żeliwny, śrut 

staliwny
0,8 ‑ 1,2 mm G17 / G24 SA 2 1/2 (SP10) 1,5 ‑ 5 m2 / h

Stal: spoiny spawalnicze
Tlenek glinu, 

śrut żeliwny, śrut 
staliwny

0,8 ‑ 1,2 mm G17 / G24 SA 2 1/2 (SP10) 80 ‑ 120 m / h 
(szerokość 50 mm)

 
Wszystkie wymienione wartości są wartościami średnimi i mogą się różnić ze względu na warunki powierzchni, jakości ścierniwa, 
sposobu użytkowania maszyny i doświadczenia operatora.
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AB1070 - DANE TECHNICZNE
Elektro-pneumatyczna Pneumatyczna

Pojemność zbiornika na ścierniwo 40 l 40 l
Maksymalna długość węża 15 m 45 ‑ 60 m
Masa własna 525 kg 590 kg
Wymiary (szerokość × długość × wysokość) 157 cm × 75 cm × 186 cm 157 cm × 75 cm × 186 cm
Maksymalne ciśnienie robocze 8 bar 8 bar
Zalecana wydajność sprężarki 3 500 ‑ 5 000 l / min. 3 500 ‑ 10 000 l / min.
Moc elektryczna (kW) 9 200 kW ‑
Zasilanie 400 V ‑
Średnica strumienia roboczego 50 ‑ 75 mm 50 ‑ 75 mm
Maksymalny rozmiar ścierniwa 1,5 mm 1,5 mm

Oczyszczarka bezpyłowa AB1070 EP/PN– komplet obejmuje:

• Kompletne urządzędzenie do czyszczenia
• 15 m wąż składający się z węża strumieniowego, węża do odzyskiwania ścierniwa, podwójnego przewodu sterowania 

z dźwignią sterującą oraz wszystkich niezbędnych złączy węża
• Hartowana aluminiowa głowica czyszcząca Ø 90 mm i dysza 6,4 mm węglik boru
• 3 standardowe szczotki (szczotka płaska, szczotka 90 ° wewnętrzny narożnik i szczotka 90 ° zewnętrzny narożnik)
• Regulowana zwężka Venturiego i manometr dla wersji z napędem pneumatycznym
• Instrukcja obsługi
• Gwarancja

Opcje i akcesoria:

• Zestaw węży przedłużających 10 m
• Zestaw węży przedłużających 15 m
• Zestaw węży przedłużających 20 m
• Duża głowica śrutownicza z dyszą z węglika boru
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Piaskarka kabinowa jest przeznaczona do usuwania rdzy, czyszczenia, 
szlakowania i polerowania. Urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie 
do ręcznego piaskowania wszelkiego rodzaju mniejszych przedmiotów. 
AB‑61 jest wyposażony w system ciągłej cyrkulacji materiałów ściernych 
i wbudowany system filtrów o wysokiej wydajności.

Wymiary
Kabina Obszar roboczy Drzwi

Wysokość 2 190 mm 980 mm 726 mm
Szerokość 1 200 mm 1 180 mm 586 mm
Głębokość 1 010 mm 750 mm

 

System gotowy do pracy i wyposażony w:

• 2 elastyczne gumowe otwory do obsługi dyszy
• 1 parę szczelnych rękawic powlekanych gumą
• 1 wymienny wizjer
• 1 perforowany obszar roboczy
• 1 uchwyt dyszy z 8 mm dyszą z węglika boru, wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi wężami i przyłączami
• 1 pedał sterujący nożny do obsługi dyszy
• 1 element oświetleniowy ze specjalną osłoną i lampami neonowymi 2 × 18 Watt
• 1 wyłącznik zasilania odpylacza
• 1 reduktor ciśnienia z manometrem
• Tylna ściana wyłożona gumą
• Drzwi maszyny zabezpieczone krańcówkami rozłączającymi zasilanie w razie otwarcia podczas pracy (opcja)

Zasada działania
Ścierniwo wpada do leja poprzez ruszt w obszarze roboczym kabiny śrutowniczej. Następnie z leja materiał ścierny 
wpada do rury mieszającej, skąd jest zasysany przez wąż ścierniwa. Siła ssąca może być regulowana za pomocą 
regulacyjnego zaworu suwakowego. Wąż ścierniwa prowadzi materiał ścierny do dyszy śrutowniczej. Wąż sprężonego 
powietrza jest również podłączony do dyszy. Pedał nożny służy do zadania ciśnienia na wężu powietrza. W wężu 
ścierniwa wytwarzane jest podciśnienie powodując zasysanie materiału ściernego ze zbiornika i przepływ materiału 
ściernego. Ciśnienie piaskowania można regulować za pomocą zaworu redukcyjnego zasilania sprężonego powietrza.
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Piaskarka kabinowa jest przeznaczona do usuwania rdzy, czyszczenia, 
szlakowania i polerowania. Urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie 
do ręcznego piaskowania wszelkiego rodzaju mniejszych przedmiotów. 
AB‑90 jest wyposażony w system ciągłej cyrkulacji materiałów ściernych 
i wbudowany system filtrów o wysokiej wydajności.

Wymiary
Kabina Obszar roboczy Drzwi

Wysokość 1 880 mm 600 mm 600 mm
Szerokość 1 010 mm 1 000 mm 1 000 mm
Głębokość 850 mm 600 mm

 

System gotowy do pracy i wyposażony w:

• 2 elastyczne gumowe otwory do obsługi dyszy
• 1 parę szczelnych rękawic powlekanych gumą
• 1 wymienny wizjer
• 1 perforowany obszar roboczy
• 1 uchwyt dyszy z 8 mm dyszą z węglika boru, wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi wężami i przyłączami
• 1 pedał sterujący nożny do obsługi dyszy
• 1 element oświetleniowy ze specjalną osłoną i lampami neonowymi 2 × 18 Watt
• 1 wyłącznik zasilania odpylacza
• 1 reduktor ciśnienia z manometrem
• Wnętrze wyłożone gumą / 1 gumowa ochrona w tylnej ścianie
• Drzwi maszyny zabezpieczone krańcówkami rozłączającymi zasilanie w razie otwarcia podczas pracy (opcja)

Zasada działania
Ścierniwo wpada do leja poprzez ruszt w obszarze roboczym kabiny śrutowniczej. Następnie z leja materiał ścierny 
wpada do rury mieszającej, skąd jest zasysany przez wąż ścierniwa. Siła ssąca może być regulowana za pomocą 
regulacyjnego zaworu suwakowego. Wąż ścierniwa prowadzi materiał ścierny do dyszy śrutowniczej. Wąż sprężonego 
powietrza jest również podłączony do dyszy. Pedał nożny służy do zadania ciśnienia na wężu powietrza. W wężu 
ścierniwa wytwarzane jest podciśnienie powodując zasysanie materiału ściernego ze zbiornika i przepływ materiału 
ściernego. Ciśnienie piaskowania można regulować za pomocą zaworu redukcyjnego zasilania sprężonego powietrza.
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Piaskarka kabinowa jest przeznaczona do usuwania rdzy, czyszczenia, 
szlakowania i polerowania. Urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie 
do ręcznego piaskowania wszelkiego rodzaju mniejszych przedmiotów.

Kabina składa się z komory roboczej oraz w dolnej części leja ścierniwa. 
Odpylacz z separatorem wstępnym jest częścią kabiny. Komora robocza 
jest pokryta 3 mm gumą na ścianach i drzwiach. Do kabiny śrutowniczej 
przymocowany jest separator wstępny do oddzielania ciężkich części od 
strumienia powietrza zanim strumień powietrza wejdzie do odpylacza. 
W dole kabiny znajduje się inżektorowy zawór ścierniwa.

Wymiary
Kabina Obszar roboczy Drzwi

Wysokość 2 490 mm 1 000 mm 850 mm
Szerokość 1 050 mm 1 000 mm 700 mm
Głębokość 1 700 mm 1 000 mm

 

System gotowy do pracy i wyposażony w:

• Ruszt z 3 perforowanych krat w obszarze roboczym
• Oświetlenie 4 × 18 Watt
• 1 wymienna szyba wizjera
• 1 folię ochronna na szybę wizjera
• 2 elastyczne gumowe otwory do obsługi dyszy
• Wbudowany panel sterowania z wyłącznikiem głównym i kontrolnym bezpieczeństwa dla wyciągów i oświetlenia
• 1 oprawa dyszy wraz z 8 mm dyszą z węglika boru.
• Wąż do piaskowania wyprowadzony jest przez dach oczyszczarki
• Reduktor ciśnienia w zakresie (0 ‑ 10 bar) z manometrem z przodu maszyny
• 1 pedał sterujący nożny do obsługi dyszy
• Drzwi maszyny zabezpieczone krańcówkami rozłączającymi zasilanie w razie otwarcia podczas pracy (opcja)

Zasada działania
Ścierniwo wpada do leja poprzez ruszt w obszarze roboczym kabiny śrutowniczej. Następnie z leja materiał ścierny 
wpada do rury mieszającej, skąd jest zasysany przez wąż ścierniwa. Siła ssąca może być regulowana za pomocą 
regulacyjnego zaworu suwakowego. Wąż ścierniwa prowadzi materiał ścierny do dyszy śrutowniczej. Wąż sprężonego 
powietrza jest również podłączony do dyszy. Pedał nożny służy do zadania ciśnienia na wężu powietrza. W wężu 
ścierniwa wytwarzane jest podciśnienie powodując zasysanie materiału ściernego ze zbiornika i przepływ materiału 
ściernego. Ciśnienie piaskowania można regulować za pomocą zaworu redukcyjnego zasilania sprężonego powietrza.
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Piaskarka kabinowa jest przeznaczona do usuwania rdzy, czyszczenia, 
szlakowania i polerowania. Urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie 
do ręcznego piaskowania wszelkiego rodzaju mniejszych przedmiotów.

Kabina składa się z komory roboczej oraz w dolnej części leja ścierniwa. 
Odpylacz z separatorem wstępnym jest częścią kabiny. Komora robocza 
jest pokryta 3 mm gumą na ścianach i drzwiach. Do kabiny śrutowniczej 
przymocowany jest separator wstępny do oddzielania ciężkich części od 
strumienia powietrza zanim strumień powietrza wejdzie do odpylacza. 
W dole kabiny znajduje się inżektorowy zawór ścierniwa.

Wymiary
Kabina Obszar roboczy Drzwi

Wysokość 2 490 mm 1 100 mm 850 mm
Szerokość 1 350 mm 1 300 mm 700 mm
Głębokość 1 700 mm 1 000 mm

 

System gotowy do pracy i wyposażony w:

• Ruszt z 3 perforowanych krat w obszarze roboczym
• Oświetlenie 4 × 18 Watt
• 1 wymienna szyba wizjera
• 1 folię ochronna na szybę wizjera
• 2 elastyczne gumowe otwory do obsługi dyszy
• Wbudowany panel sterowania z wyłącznikiem głównym i kontrolnym bezpieczeństwa dla wyciągów i oświetlenia
• 1 oprawa dyszy wraz z 8 mm dyszą z węglika boru.
• Wąż do piaskowania wyprowadzony jest przez dach oczyszczarki
• Reduktor ciśnienia w zakresie (0 ‑ 10 bar) z manometrem z przodu maszyny
• 1 pedał sterujący nożny do obsługi dyszy
• Drzwi maszyny zabezpieczone krańcówkami rozłączającymi zasilanie w razie otwarcia podczas pracy (opcja)

Zasada działania
Ścierniwo wpada do leja poprzez ruszt w obszarze roboczym kabiny śrutowniczej. Następnie z leja materiał ścierny 
wpada do rury mieszającej, skąd jest zasysany przez wąż ścierniwa. Siła ssąca może być regulowana za pomocą 
regulacyjnego zaworu suwakowego. Wąż ścierniwa prowadzi materiał ścierny do dyszy śrutowniczej. Wąż sprężonego 
powietrza jest również podłączony do dyszy. Pedał nożny służy do zadania ciśnienia na wężu powietrza. W wężu 
ścierniwa wytwarzane jest podciśnienie powodując zasysanie materiału ściernego ze zbiornika i przepływ materiału 
ściernego. Ciśnienie piaskowania można regulować za pomocą zaworu redukcyjnego zasilania sprężonego powietrza.
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Piaskarka kabinowa jest przeznaczona do usuwania rdzy, czyszczenia, 
szlakowania i polerowania. Urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie 
do ręcznego piaskowania wszelkiego rodzaju mniejszych przedmiotów.

Kabina składa się z komory roboczej oraz w dolnej części leja ścierniwa. 
Odpylacz z separatorem wstępnym jest częścią kabiny. Komora robocza 
jest pokryta 3 mm gumą na ścianach i drzwiach. Do kabiny śrutowniczej 
przymocowany jest separator wstępny do oddzielania ciężkich części od 
strumienia powietrza zanim strumień powietrza wejdzie do odpylacza. 
W dole kabiny znajduje się inżektorowy zawór ścierniwa.

Wymiary
Kabina Obszar roboczy Drzwi

Wysokość 2 790 mm 1 000 mm 850 mm
Szerokość 1 560 mm 1 500 mm 700 mm
Głębokość 1 700 mm 1 000 mm

 

System gotowy do pracy i wyposażony w:
• Ruszt z 3 perforowanych krat w obszarze roboczym
• Oświetlenie 4 × 18 Watt
• 1 wymienna szyba wizjera
• 1 folię ochronna na szybę wizjera
• 2 elastyczne gumowe otwory do obsługi dyszy
• Wbudowany panel sterowania z wyłącznikiem głównym i kontrolnym bezpieczeństwa dla wyciągów i oświetlenia
• 1 oprawa dyszy wraz z 8 mm dyszą z węglika boru.
• Wąż do piaskowania wyprowadzony jest przez dach oczyszczarki
• Reduktor ciśnienia w zakresie (0 ‑ 10 bar) z manometrem z przodu maszyny
• 1 pedał sterujący nożny do obsługi dyszy
• Drzwi maszyny zabezpieczone krańcówkami rozłączającymi zasilanie w razie otwarcia podczas pracy (opcja)

Zasada działania
Ścierniwo wpada do leja poprzez ruszt w obszarze roboczym kabiny śrutowniczej. Następnie z leja materiał ścierny 
wpada do rury mieszającej, skąd jest zasysany przez wąż ścierniwa. Siła ssąca może być regulowana za pomocą 
regulacyjnego zaworu suwakowego. Wąż ścierniwa prowadzi materiał ścierny do dyszy śrutowniczej. Wąż sprężonego 
powietrza jest również podłączony do dyszy. Pedał nożny służy do zadania ciśnienia na wężu powietrza. W wężu 
ścierniwa wytwarzane jest podciśnienie powodując zasysanie materiału ściernego ze zbiornika i przepływ materiału 
ściernego. Ciśnienie piaskowania można regulować za pomocą zaworu redukcyjnego zasilania sprężonego powietrza.
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Kompaktowa kabina śrutownicza nadaje się przede wszystkim do delikatnej 
lub lżejszej pracy, takiej jak:

• Operacje odlewnicze i budowlane
• Usuwanie zgorzeliny, rdzy i powłok
• Matowanie metali nieżelaznych
 
Kabina składa się z komory roboczej oraz leja ścierniwa. Odpylacz z separatorem 
wstępnym jest częścią kabiny. Komora robocza jest pokryta 3 mm gumą na 
ścianach i drzwiach. Do kabiny śrutowniczej przymocowany jest separator 
wstępny do oddzielania ciężkich części od strumienia powietrza zanim strumień 
powietrza wejdzie do odpylacza. Pod lejkiem znajduje się wtryskiwacz. Zbiornik 
jest wyposażony w części  wykonane z materiałów odpornych na zużycie, aby 
zminimalizować częstotliwość konserwacji.

Instalacja wykonana jest z blachy stalowej o grubości 3 mm i wykończona 
warstwą powlekającą w kolorze szarym.

Wymiary
Kabina Obszar roboczy Drzwi

Wysokość 2 490 mm 1 000 mm 850 mm
Szerokość 1 050 mm 1 000 mm 700 mm
Głębokość 1 700 mm 1 000 mm

 
 
System gotowy do pracy i wyposażony w:

• Ruszt z 3 perforowanych krat w obszarze roboczym
• Oświetlenie 4 × 18 Watt
• 1 wymienna szyba wizjera
• 1 folię ochronna na szybę wizjera
• 2 elastyczne gumowe otwory do obsługi dyszy
• Wbudowany panel sterowania z wyłącznikiem głównym i kontrolnym bezpieczeństwa dla wyciągów i oświetlenia
• 1 oprawa dyszy wraz z 6 mm dyszą z węglika boru.
• Wąż do piaskowania wyprowadzony jest przez dach oczyszczarki
• Reduktor ciśnienia w zakresie (0 ‑ 10 bar) z manometrem z przodu maszyny
• 1 pedał sterujący nożny do obsługi dyszy
• Drzwi maszyny zabezpieczone krańcówkami rozłączającymi zasilanie w razie otwarcia podczas pracy (opcja)

Zbiornik ciśnieniowy:
Średnica : Ø 350 mm
Maks. ciśnienie : 6 bar
 
Budowa:
Zbiornik ma pojemność około 17 litrów, wykonany z blachy stalowej o grubości 5 mm i jest wyposażony w automatycznie 
zamykany dwustopniowy zawór spustowy pop‑up i lej na ścierniwo z sitem. Dodatkowo w komplecie z elektrozaworem 
wlotowym 1˝ i zaworem dozującym ścierniwo typu Micro.

Zasada działania:
Ścierniwo wpada do leja poprzez ruszt w obszarze roboczym komory śrutowniczej. Następnie z leja ścierniwo wpada 
do zbiornika oczyszczarki. Wciśnięcie pedału nożnego powoduje zwiększenie ciśnienia w zbiorniku i samoczynne 
zamknięcie przez zawór spustowy. Po napełnieniu zbiornika sprężonym powietrzem, ścierniwo jest transportowane 
pod ciśnieniem do obszaru roboczego komory za pomocą węża ścierniwa. Wąż ścierniwa prowadzi materiał ścierny 
do dyszy śrutowniczej. Stosunek sprężonego powietrza do ścierniwa można regulować za pomocą zaworu dozującego 
ścierniwo i regulatora dopływu sprężonego powietrza.
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Oczyszczarka kabinowa ciśnieniowa Airblast 
przeznaczona jest do ręcznej lub automatycznej obróbki 
strumieniowo‑ściernej wszelkiego rodzaju przedmiotów. 
Oczyszczarka przystosowana jest do pracy ciągłej : 
oczyszczanie odlewów, usuwanie zgorzeliny, rdzy, powłok.

Zbiornik na ścierniwo zbudowany jest bezpośrednio pod 
komorą śrutowania i jest wyposażony w części odporne 
na zużycie, które nie wymagają konserwacji. Instalacja 
odpylacza znajduje się za przestrzenią roboczą, z wyciągiem 
na dachu. Dwa wkłady filtracyjne z systemem czyszczenia 
impulsem powietrza, usuwają najdrobniejszy pył.

Tylna ściana obszaru roboczego i drzwi boczne są całkowicie 
pokryte gumą 3 mm. Instalacja jest wykonana z blachy 
stalowej o grubości 3 mm i wykończona warstwą powłoki 
w kolorze szarym.

Oczyszczarka kabinowa Airblast ze zbiornikiem ciśnieniowym 
pozwala na 3 ‑ 4‑krotne zwiększenie energii kinetycznej 
ścierniwa podczas obróbki strumieniowo‑ściernej i tym samym zwiększa wydajność oczyszczania. Tę metodę należy 
wziąć pod uwagę, gdy istnieje duża powierzchnia do czyszczenia lub gdy trzeba usunąć ciężką rdzę, zgorzelinę lub 
wiele warstw farby.

Wymiary
Kabina Obszar roboczy Drzwi

Wysokość 2 490 mm 1 100 mm 850 mm
Szerokość 1 350 mm 1 300 mm 700 mm
Głębokość 1 700 mm 1 000 mm

 
 
System gotowy do pracy i wyposażony w:

• Ruszt z 3 perforowanych krat w obszarze roboczym
• Oświetlenie 4 × 18 Watt
• 1 wymienna szyba wizjera
• 1 folię ochronna na szybę wizjera
• 2 elastyczne gumowe otwory do obsługi dyszy
• Wbudowany panel sterowania z wyłącznikiem głównym i kontrolnym bezpieczeństwa dla wyciągów i oświetlenia
• 1 oprawa dyszy wraz z 6 mm dyszą z węglika boru.
• Wąż do piaskowania wyprowadzony jest przez dach oczyszczarki
• Reduktor ciśnienia w zakresie (0 ‑ 10 bar) z manometrem z przodu maszyny
• 1 pedał sterujący nożny do obsługi dyszy
• Drzwi maszyny zabezpieczone krańcówkami rozłączającymi zasilanie w razie otwarcia podczas pracy (opcja)

Zbiornik ciśnieniowy:
Średnica : Ø 350 mm
Maks. ciśnienie : 6 bar
 
Budowa:
Zbiornik ma pojemność około 17 litrów, wykonany z blachy stalowej o grubości 5 mm i jest wyposażony w automatycznie zamykany 
dwustopniowy zawór spustowy pop‑up i lej na ścierniwo z sitem. Dodatkowo w komplecie z elektrozaworem wlotowym 1˝ i zaworem 
dozującym ścierniwo typu Micro.

Zasada działania:
Ścierniwo wpada do leja poprzez ruszt w obszarze roboczym komory śrutowniczej. Następnie z leja ścierniwo wpada do zbiornika 
oczyszczarki. Wciśnięcie pedału nożnego powoduje zwiększenie ciśnienia w zbiorniku i samoczynne zamknięcie przez zawór 
spustowy. Po napełnieniu zbiornika sprężonym powietrzem, ścierniwo jest transportowane pod ciśnieniem do obszaru roboczego 
komory za pomocą węża ścierniwa. Wąż ścierniwa prowadzi materiał ścierny do dyszy śrutowniczej. Stosunek sprężonego powietrza 
do ścierniwa można regulować za pomocą zaworu dozującego ścierniwo i regulatora dopływu sprężonego powietrza.
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Oczyszczarka kabinowa ciśnieniowa Airblast przeznaczona jest do 
ręcznej lub automatycznej obróbki strumieniowo‑ściernej wszelkiego 
rodzaju przedmiotów. Oczyszczarka przystosowana jest do pracy ciągłej 
: oczyszczanie odlewów, usuwanie zgorzeliny, rdzy, powłok.

Zbiornik na ścierniwo zbudowany jest bezpośrednio pod komorą 
śrutowania i jest wyposażony w części odporne na zużycie, które nie 
wymagają konserwacji. Instalacja odpylacza znajduje się za przestrzenią 
roboczą, z wyciągiem na dachu. Dwa wkłady filtracyjne z systemem 
czyszczenia impulsem powietrza, usuwają najdrobniejszy pył.

Tylna ściana obszaru roboczego i drzwi boczne są całkowicie pokryte 
gumą 3 mm. Instalacja jest wykonana z blachy stalowej o grubości 3 mm 
i wykończona warstwą powłoki w kolorze szarym.

Oczyszczarka kabinowa Airblast ze zbiornikiem ciśnieniowym pozwala na 
3 ‑ 4‑krotne zwiększenie energii kinetycznej ścierniwa podczas obróbki 
strumieniowo‑ściernej i tym samym zwiększa wydajność oczyszczania. 
Tę metodę należy wziąć pod uwagę, gdy istnieje duża powierzchnia 
do czyszczenia lub gdy trzeba usunąć ciężką rdzę, zgorzelinę lub wiele 
warstw farby.

Wymiary
Kabina Obszar roboczy Drzwi

Wysokość 2 790 mm 1 000 mm 850 mm
Szerokość 1 560 mm 1 500 mm 700 mm
Głębokość 1 700 mm 1 000 mm

 
 
System gotowy do pracy i wyposażony w:

• Ruszt z 3 perforowanych krat w obszarze roboczym
• Oświetlenie 4 × 18 Watt
• 1 wymienna szyba wizjera
• 1 folię ochronna na szybę wizjera
• 2 elastyczne gumowe otwory do obsługi dyszy
• Wbudowany panel sterowania z wyłącznikiem głównym i kontrolnym bezpieczeństwa dla wyciągów i oświetlenia
• 1 oprawa dyszy wraz z 6 mm dyszą z węglika boru.
• Wąż do piaskowania wyprowadzony jest przez dach oczyszczarki
• Reduktor ciśnienia w zakresie (0 ‑ 10 bar) z manometrem z przodu maszyny
• 1 pedał sterujący nożny do obsługi dyszy
• Drzwi maszyny zabezpieczone krańcówkami rozłączającymi zasilanie w razie otwarcia podczas pracy (opcja)

Zbiornik ciśnieniowy:
Średnica : Ø 350 mm
Maks. ciśnienie : 6 bar
 
Budowa:
Zbiornik ma pojemność około 17 litrów, wykonany z blachy stalowej o grubości 5 mm i jest wyposażony w automatycznie zamykany 
dwustopniowy zawór spustowy pop‑up i lej na ścierniwo z sitem. Dodatkowo w komplecie z elektrozaworem wlotowym 1˝ i zaworem 
dozującym ścierniwo typu Micro.

Zasada działania:
Ścierniwo wpada do leja poprzez ruszt w obszarze roboczym komory śrutowniczej. Następnie z leja ścierniwo wpada do zbiornika 
oczyszczarki. Wciśnięcie pedału nożnego powoduje zwiększenie ciśnienia w zbiorniku i samoczynne zamknięcie przez zawór 
spustowy. Po napełnieniu zbiornika sprężonym powietrzem, ścierniwo jest transportowane pod ciśnieniem do obszaru roboczego 
komory za pomocą węża ścierniwa. Wąż ścierniwa prowadzi materiał ścierny do dyszy śrutowniczej. Stosunek sprężonego powietrza 
do ścierniwa można regulować za pomocą zaworu dozującego ścierniwo i regulatora dopływu sprężonego powietrza.
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Każda komora śrutownicza jest dostosowywana do 
indywidualnych potrzeb każdego klienta – Twoje wymagania 
operacyjne są wyjątkowe, więc dlaczego wybierać 
standardowe rozwiązanie?

Każda część komory śrutowniczej jest tak skonstruowana, 
aby była odpowiednio zbilansowana z pozostałymi 
elementami – dzięki temu przepływ produktów, ścierniwa 
oraz pyłu jest płynny i równomierny.

Dzięki dokładnym analizom zadań i celów komór 
śrutowniczych oraz wykorzystując lata doświadczeń 
naszego zespołu inżynierów oraz rozległą bazę referencyjną 
zainstalowanych komór śrutowniczych działających na 
całym świecie, możemy śmiało stwierdzić, że nasza oferta 
spełnia wszystkie kryteria, jak również stwarza możliwości 
rozwoju w przyszłości.

Każda komora Airblast jest projektowana specjalnie dla danego projektu, w związku z tym możliwości dostosowywania 
są nieograniczone: możliwość pracy kilku operatorów w jednym pomieszczeniu; komory wykonane zarówno w wersji 
nieprzelotowej, jak i z dwoma bramami; opcje odzyskiwania ścierniwa, w tym: podłoga zgarniająca, przenośnik 
poprzeczny o przebiegu w kształcie litery U i H, oraz kompletne automatyczne podłogowe systemy odzysku 
z przenośnikiem i zgarniaczami; automatyczny odzysk ścierniwa z separacją magnetyczną.

Dla zwiększenia elastyczności możemy zaoferować połączoną komorę do czyszczenia i malowania: po zakończeniu 
śrutowania i odzyskaniu materiału ściernego, uruchamiany jest oddzielny system zasysania farby i można rozpocząć 
malowanie produktu. Zredukowana obsługa produktów zapewnia dodatkowe korzyści kontroli jakości, a także 
oszczędność kosztów.

Posiadamy obszerną listę referencyjną zainstalowanych komór śrutowniczych na całym świecie, współpracując 
z takimi firmami jak Keppel Fells Singapur, Stocznia Gdańska w Polsce, Zamil Steel w Arabii Saudyjskiej i wiele innych.
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Każda komora śrutownicza jest zaprojektowana zgodnie z najwyższymi 
standardami jakości i jest dostarczana wraz z niezbędnymi certyfikatami. 
Kluczowe elementy i procesy zachodzące w komorze są szczegółowo 
opisane poniżej:

 
Gospodarka ścierniwem
Po uderzeniu w podłoże, ścierniwo opada na podłogę komory śrutowniczej 
i poprzez ruszt trafia do systemu odzysku lub pozostałości są ręcznie 
przenoszone do systemu odzysku w przypadku podłogi zgarniającej, 
przenośnika poprzecznego, systemów odzyskiwania ścierniwa w kształcie 
litery U i H. Ścierniwo jest prowadzone do systemu odzyskiwania przez 
sekcję leja, który został zaprojektowany w kształcie litery V, aby uniknąć 
przeciążenia. Zarówno zgarniacz Airblast, jak i przenośniki do odzysku 
ścierniwa są wyposażone w bezobsługowe całkowicie uszczelnione 
silniki. Ścierniwo transportowane jest podnośnikiem kubełkowym 
(który wykorzystuje wiadra Columbus uniemożliwiające przeciążenie) 
pionowo w górę, gdzie trafia do separatora kaskadowo czyszczącego, 
w którym następuje oczyszczanie strumieniem powietrza i seperacja 
większych frakcji. Oczyszczone ścierniwo gromadzone jest w zbiorniku 
oczyszczarki i jest gotowe do ponownego użycia.

 
System wentylacji
Zanieczyszczone powietrze jest usuwane z komory przez zamontowane 
na ścianie kanały wentylacyjne i wchodzi do komory wlotowej kolektora, 
gdzie większe frakcje spadają natychmiast do leja. Gdy powietrze 
przepływa przez wkłady filtracyjne, pył gromadzi się na zewnątrz filtrów. 
Zawory elektromagnetyczne naprzemiennie wprowadzają strumienie 
powietrza pod wysokim ciśnieniem do każdej pary wkładów  ‑ powstały 
impuls czyści wkłady filtracyjne. Pył usunięty z powierzchni filtra osiada 
w leju. Ponieważ każda para wkładów filtracyjnych jest czyszczona 
kolejno, operacja jest nieprzerwana. Kratki wlotu powietrza zwracają 
80 % ‑ 90 % powietrza z powrotem do komory śrutowniczej ‑ jest to 
szczególnie ważne w klimatyzowanych pomieszczeniach śrutowniczych.

 
Panel sterowania
Panel elektryczny jest centralnym punktem, z którego można 
kontrolować i monitorować każdy z elementów komory śrutowniczej. 
Fabrycznie zainstalowane programy sekwencji włączania i wyłączania 
zapewniają łatwość użytkowania a zabezpieczenie trójkąt‑gwiazda 
chroni przed przeciążeniem elektrycznym.

Airblast Blast Room Video
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Oferujemy pełen zakres pomp nurnikowych wysokociśnieniowych (HP) i ultra 
wysokociśnieniowych (UHP) oraz urządzeń do czyszczenia strumieniem wody. 
Każda dostarczana przez nas pompa / agregat jest testowany i certyfikowany 
pod kątem wydajności przed wysyłką.

Nasza oferta to pompy, które pracują przy ciśnieniach od 70 do 2 750 bar 
i natężeniach przepływu do 773 l / min. z mocami od 30 do 375 kW (40 do 
500 KM). Pompy są solidnie skonstruowane i produkowane w dziewięciu 
rozmiarach ram, z których każda obejmuje różne rozmiary tłoków. Pozwala to 
wybrać idealną pompę do danego zadania. Dostępne są napędy z przekładnią 
redukcyjną i dużym wyborem przełożeń. Dostępne są również obudowy 
adapterów silnika SAE umożliwiające montaż pomp kołnierzowych do silników 
Diesla, co zapewnia idealne osiowanie i ułatwia instalację. Głowice pomp są 
standardowo wykonane ze stali nierdzewnej. Ułożenie zaworów w jednej linii 
zapobiega niekorzystnym skutkom cyklicznego naprężenia w bloku głowicy, 
jednocześnie umożliwiając łatwe usunięcie wszystkich pracujących elementów na miejscu w celu naprawy. Solidne 
tłoki ceramiczne przedłużają żywotność samoregulujących uszczelek tłoka. Konstrukcja asortymentu pomp UHP z serii 
UB umożliwia monitorowanie uszczelnień i zaworów bez użycia narzędzi i konserwacji poszczególnych cylindrów.

Zastosowanie:

• Czyszczenie strumieniowo‑ścierne na mokro
• Przygotowanie powierzchni (usuwanie powłok i rdzy)
• Czyszczenie rur
• Czyszczenie zbiorników
• Czyszczenie i cięcie pod wodą
• Czyszczenie podłóg, dróg, autostrad
• Próby ciśnieniowe
• Cięcie na zimno
• Ponowne teksturowanie drogi i usuwanie linii
• Czyszczenie rurowych wymienników ciepła
• Usuwanie betonu
 
Agregaty wodne
Jednostki do transportu na płozach, przyczepach budowlanych lub drogowych oraz montowane na ciężarówkach są 
dostępne z obudowami redukującymi hałas lub bez nich, napędzane różnymi silnikami wysokoprężnymi lub silnikami 
elektrycznymi do stosowania w obszarach bezpiecznych lub niebezpiecznych (w razie potrzeby zgodne z ATEX). 
Wszystkie materiały są piaskowane i lakierowane proszkowo w celu zapewnienia wykończenia wysokiej jakości. Każda 
jednostka dostarczana przez Airblast jest solidna, łatwa w obsłudze i konserwacji oraz zaprojektowana pod kątem 
długowieczności. Silniki Diesla i silniki elektryczne pochodzą od wiodących światowych producentów i są zgodne 
z najnowszymi standardami międzynarodowymi. W całej gamie produktów stosowane są proste panele sterowania, 
dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania sterowników PLC, co zapewnia niezawodność i łatwe rozwiązywanie 
problemów. Standardowo stosujemy filtry wody o wysokiej wydajności i armaturę instalacji ssącej ze stali nierdzewnej, 
a pompy wspomagające montowane są do aplikacji o wyższym ciśnieniu. W razie potrzeby montowane są wyłączniki 
do monitorowania różnych funkcji pompy.

Akcesoria
Dostępna jest szeroka gama akcesoriów do czyszczenia 
strumieniem wody:

• Pistolety natryskowe, również do stosowania pod wodą
• Zawory sterowania nożne
• Zawory przełączające i rozgałęziające
• Dysze do czyszczenia powierzchni
• Dysze do czyszczenia rur i przewodów
• Czyszczenie wymienników ciepła
• Głowice do czyszczenia zbiorników
• Węże wysokociśnieniowe, elastyczne i sztywne lance
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Wsparcie na całym świecie
Posiadamy kompleksowe zapasy magazynowe części zamiennych, jak również zatrudniamy inżynierów serwisowych, 
którzy podróżują w kraju i za granicą, sprawiając, że nasze pompy pracują przez całą dobę. Ściśle współpracujemy 
również z naszymi zagranicznymi agentami, którzy zostali przeszkoleni w zakresie doboru, obsługi oraz serwisowania 
naszego asortymentu i mogą zapewnić Państwu niezbędną obsługę posprzedażową.

PRZEGLĄD POMP
Srednica 
nurnika Moc nominalna Nominalne natężenie 

przepływu Ciśnienie

Model mm kW KM l / min.

HPS400 14 
35 30 40 16 

103
1 000 
160

HPS650 18 
35 48 65 27 

103
1 000 
250

HPS1000 20 
50 75 100 28 

177
1 400 
220

HPS2200 24 
55 160 220 53 

279
1 400 
310

HPS3000 30 
75 225 300 84 

484
1 400 
250

HPS5000 30 
75 375 500 141 

806
1 400 
250

UB10 11 48 65 10,3 2 600

UB15 14 75 100 13,8 2 750

UB30 18 
22 160 220 30 

45
3 000 
2 000

Powyższa tabela pokazuje ekstremalne opcje ciśnienia / przepływu z założonymi najmniejszymi i największymi 
tłokami. Wszystkie pompy posiadają zakres rozmiaru tłoków poza UB10 i UB15.

5
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Unikalny robot Blastman
z wykorzystaniem najnowszych zaawansowanych technologii dostarcza innowacyjne rozwiązania, by pokonać 
wyzwania związane z obróbką powierzchni.

Coraz częściej najlepszym wyborem dla instalacji do czyszczenia strumieniowo‑ściernego na całym świecie jest robot 
Blastman, którego można włączyć do całych linii technologicznych do czyszczenia strumieniowo‑ściernego i obróbki 
powierzchni.

Produkty Strona
Blastman B20CX 144
Blastman B20S 146
Blastman B20C‑S 148
Blastman B20ML (podnośnik) 150
Blastman B16CX 152
Blastman B16S 154
Blastman B16ML (podnośnik) 156
Blastman B12S 158
Blastman B20LW 160
Blastman MBU 162
Wózek Transferowy Blastman 164

6
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Robot śrutowniczy Blastman B20CX
Blastman B20CX jest przeznaczony do najbardziej wymagających środowisk śrutowniczych. Blastman B20CX jest 
idealnym rozwiązaniem zastępującym tradycyjne ręczne czyszczenie strumieniowe. Robot jest sterowany przez 
operatora siedzącego w kabinie sterowania. Blastman B20CX może być również używany w trybie automatycznym 
jako pełnoprawny robot. Robot Blastman B20CX to idealny wybór dla różnorodnych produktów, od pojedynczych po 
masową produkcję.

Typowe zastosowanie robota Blastman B20CX to: obróbka pojazdów szynowych, dużych konstrukcji stalowych oraz 
wielkogabarytowych odlewów.
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8. 7.

6.

5.

4.

3.
2.

1.

Konfiguracja robota   
  Zakres Max. prędkość Typ
Oś 1 Most 5 ‑ 100 m 0,3 m / s Lin.
Oś 2 Wózek 3 ‑ 35 m 0,2 m / s Lin.
Oś 3 Obrót teleskopu 360 ° 18,7 ° / s Obr.
Oś 4 Teleskop 2 ‑ 6 m 0,2 m / s Lin.
Oś 5 Ramię 175 ° 21,5 ° / s Obr.
Oś 6 Przegub 225 ° 19,9 ° / s Obr.
Oś 7 Głowica 360 ° 180 ° / s Obr.
Oś 8 Dysza 270 ° 215 ° / s Obr.

Tryb pracy 
Ręczny Średnica dyszy  1/4˝ ‑ 3/4˝
Automatyczny Średnica dyszy  6 ‑ 19 mm
Oparty na parametrach Liczba dysz  1 lub 2
  Ciśnienie powietrza  4 ‑ 11 bar
  Szybkość czyszczenia 200 m2 / h

Metody programowania
Szkoleniowy (opcja)
PTP “od punktu do punktu” (opcja)
Offline (opcja)
Na podstawie parametrów (opcja)

Dane techniczne    
Napięcie 380 ‑ 500 V 50 / 60 Hz
Napięcie sterujące 24 VDC
Stopień ochrony *  IP65
Montaż montowany do sufitu
Waga ** 5 100 kg
* dotyczy elektryki w komorze śrutowniczej
** w zależności od szerokości

Funkcje opcjonalne   
Programowanie/Sterowanie
 ‑ Manipulator bez funkcji robota
 ‑ Licencja na aktualizacje oprogramowania
 ‑ PTP “od punktu do punktu”
 ‑ Programowanie Offline
 ‑ Połączenie VPN do zdalnej diagnostyki i aktualizacji oprogramowania
 ‑ Sterowanie urządzeniami komory śrutowniczej

Udogodnienia
 ‑ Klimatyzacja w kabinie sterowania
 ‑ Radio w kabinie sterowania

Wyposażenie
 ‑ Kompletna komora śrutownicza
 ‑ Kompletna oczyszczarka dla robota
 ‑ Wąż śrutowniczy
 ‑ Złączki do węża do śrutowania
 ‑ Dysze śrutownicze

Inne
 ‑ Szyny dla robota
 ‑ Urządzenie służące do transportu przedmiotów obrabianych
 ‑ Przedłużenie gwarancji
 ‑ Usługi instalacyjne

 

Parametry 
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Robot śrutowniczy Blastman B20S
Blastman B20S to robot o konstrukcji suwnicowej z wysięgnikami teleskopowymi i przegubowymi do kierowania 
dyszami śrutującymi. Robot Blastman B20S zazwyczaj porusza się w ośmiu (8) osiach. Ze względu na konstrukcję typu 
suwnicy i ruchome ramię teleskopowe robot ma doskonały zasięg i może śrutować nawet najbardziej skomplikowane 
elementy podczas poruszania się po całym obszarze komory śrutowniczej.

Robot Blastman B20S jest zawsze dostosowywany do wymiarów komory śrutowniczej wymagań przedmiotu 
obrabianego. Dzięki teleskopowemu ramieniu robot może nawet sięgać do wagonów przez okna lub inne otwory, aby 
oczyścić powierzchnie wewnętrzne

Typowe zastosowanie robota Blastman B20CX to: obróbka pojazdów szynowych, dużych konstrukcji stalowych oraz 
wielkogabarytowych odlewów.
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8.7.
6.

5.

4.

3.

2.
1.

Konfiguracja robota   
  Zakres Max. prędkość Typ
Oś 1 Most 5 ‑ 100 m 0,3 m / s Lin.
Oś 2 Wózek 3 ‑ 35 m 0,25 m / s Lin.
Oś 3 Obrót teleskopu 360 ° 18,7 ° / s Obr.
Oś 4 Teleskop 2 ‑ 6 m 0,2 m / s Lin.
Oś 5 Ramię 175 ° 21,5 ° / s Obr.
Oś 6 Przegub 225 ° 19,9 ° / s Obr.
Oś 7 Głowica 360 ° 180 ° / s Obr.
Oś 8 Dysza 270 ° 215 ° / s Obr.

Tryb pracy 
Ręczny Średnica dyszy  1/4˝ ‑ 3/4˝
Automatyczny Średnica dyszy  6 ‑ 19 mm
Oparty na parametrach Liczba dysz  1 lub 2
  Ciśnienie powietrza  4 ‑ 11 bar
  Szybkość czyszczenia 200 m2 / h

Metody programowania
Szkoleniowy (opcja)
PTP “od punktu do punktu” (opcja)
Offline (opcja)
Na podstawie parametrów (opcja)

Dane techniczne    
Napięcie 380 ‑ 500 V 50 / 60 Hz
Napięcie sterujące 24 VDC
Stopień ochrony *  IP65
Montaż montowany do sufitu
Waga ** 5 100 kg
* dotyczy elektryki w komorze śrutowniczej
** w zależności od szerokości

Funkcje opcjonalne   
Sterowanie
 ‑ Licencja na aktualizacje oprogramowania
 ‑ Programowanie Offline
 ‑ Połączenie VPN do zdalnej diagnostyki i aktualizacji oprogramowania
 ‑ Monitoring mobilny
 ‑ Sterowanie urządzeniami komory śrutowniczej

Wyposażenie
 ‑ Kompletna komora śrutownicza
 ‑ Kompletna oczyszczarka dla robota
 ‑ Wąż śrutowniczy
 ‑ Złączki do węża do śrutowania
 ‑ Dysze śrutownicze

Inne
 ‑ Szyny dla robota
 ‑ Urządzenie służące do transportu przedmiotów obrabianych
 ‑ Przedłużenie gwarancji
 ‑ Usługi instalacyjne

 

Parametry 
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Robot śrutowniczy Blastman B20CS
Blastman B20CS to 8‑osiowy robot śrutujący typu suwnicowego, przeznaczony do czyszczenia dużych elementów. 
B20CS ma dwie oddzielne suwnice: jedna do przenoszenia ramienia robota i jedna do przenoszenia ruchomej kabiny 
operatora. Operator może sterować robotem za pomocą joysticków z kabiny operatora, która porusza się w 4 osiach. 
Gdy B20CS jest używany jako robot, most kabiny operatora może wjechać na drugi koniec komory śrutowniczej.

Funkcjonalność robota B20CS jest podobna do modelu B20S: dostosowuje się go do wymiarów komory śrutowniczej 
i wymagań przedmiotu obrabianego. Dzięki teleskopowemu ramieniu robot może nawet sięgać do wagonów przez okna 
lub inne otwory, aby oczyścić powierzchnie wewnętrzne. Zastosowania robota Blastman B20CS obejmują: obróbka 
pojazdów szynowych, transformatorów, dużych, różnorodnych konstrukcji stalowych oraz wielkogabarytowych 
odlewów.
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12.

11.

10.

9.

8.
7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Konfiguracja robota   
  Zakres Max. prędkość Typ
Oś 1 Most 5 ‑ 100 m 0,3 m / s Lin.
Oś 2 Wózek 3 ‑ 35 m 0,25 m / s Lin.
Oś 3 Obrót teleskopu 360 ° 18,7 ° / s Obr.
Oś 4 Teleskop 2 ‑ 6 m 0,2 m / s Lin.
Oś 5 Ramię 175 ° 21,5 ° / s Obr.
Oś 6 Przegub 225 ° 19,9 ° / s Obr.
Oś 7 Głowica ramienia 360 ° 180 ° / s Obr.
Oś 8 Dysza 270 ° 215 ° / s Obr.
Oś 9 Most kabiny 5 ‑ 100 m 0,3 m / s Lin.
Oś 10 Wózek kabiny 3 ‑ 35 m 0,25 m / s Lin.
Oś 11 Obrót teleskopu kabiny 360 ° 20 ° / s Obr.
Oś 12 Teleskop kabiny 2 ‑ 6 m 0,26 m / s Lin.

Tryb pracy 
Ręczny Średnica dyszy  1/4˝ ‑ 3/4˝
Automatyczny Średnica dyszy  6 ‑ 19 mm
Oparty na parametrach Liczba dysz  1 lub 2
  Ciśnienie powietrza  4 ‑ 11 bar
  Szybkość czyszczenia 200 m2 / h

Metody programowania
Szkoleniowy (opcja)
PTP “od punktu do punktu” (opcja)
Offline (opcja)
Na podstawie parametrów (opcja)

Dane techniczne    
Napięcie 380 ‑ 500 V 50 / 60 Hz
Napięcie sterujące 24 VDC
Stopień ochrony *  IP65
Montaż montowany do sufitu
Waga ** 10 000 kg
* dotyczy elektryki w komorze śrutowniczej
** w zależności od szerokości

Funkcje opcjonalne   
Sterowanie
 ‑ Licencja na aktualizacje oprogramowania
 ‑ Programowanie Offline
 ‑ Połączenie VPN do zdalnej diagnostyki i aktualizacji 
oprogramowania

 ‑ Monitoring mobilny
 ‑ Sterowanie urządzeniami komory śrutowniczej

Udogodnienia
 ‑ Klimatyzacja w kabinie sterowania
 ‑ Radio w kabinie sterowania

Wyposażenie
 ‑ Kompletna komora śrutownicza
 ‑ Kompletna oczyszczarka dla robota
 ‑ Wąż śrutowniczy
 ‑ Złączki do węża do śrutowania
 ‑ Dysze śrutownicze

Inne
 ‑ Szyny dla robota
 ‑ Urządzenie służące do transportu przedmiotów obrabianych
 ‑ Przedłużenie gwarancji
 ‑ Usługi instalacyjne

 

Parametry 
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Blastman B20ML 
Blastman B20ML to podnośnik suwnicowy 
z wysięgnikiem teleskopowym do przesuwania 
platformy operatora wokół przedmiotu 
obrabianego. Blastman B20ML został 
zaprojektowany zarówno do śrutowania, 
jak i do komór lakierniczych. Blastman 
B20ML działa jako suwnica i zapewnia 
optymalny dostęp do dużych elementów bez 
użycia rusztowań, ruchomych podnośników 
i drabin. Blastman B20ML można zainstalować 
w komorach lakierniczych, zastępując 
tradycyjne rusztowania i wysięgniki.
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4.

3.

2.

1.

Konfiguracja podnośnika   
  Zakres Max. prędkość Typ
Oś 1 Most 3 ‑ 100 m 0,3 m / s Lin.
Oś 2 Wózek 3 ‑ 35 m 0,25 m / s Lin.
Oś 3 Obrót teleskopu platformy 360 ° 20 ° / s Obr.
Oś 4 Teleskop platformy 2 ‑ 6 m 0,26 m / s Lin.

Tryb pracy 
Ręczny za pomocą przycisków Maks. obciążenie  150 kg
Poza komorą śrutowania Certyfikat bezpieczeństwa

Dane techniczne    
Napięcie 380 ‑ 500 V 50 / 60 Hz
Napięcie sterujące 24 VDC
Stopień ochrony *  IP65
Montaż montowany do sufitu
Waga ** 4 500 kg
* dotyczy elektryki w komorze śrutowniczej
** w zależności od szerokości

Funkcje opcjonalne   
Wyposażenie
 ‑ Kompletna komora śrutownicza
 ‑ Kompletna oczyszczarka dla robota
 ‑ Wąż śrutowniczy
 ‑ Złączki do węża do śrutowania
 ‑ Dysze śrutownicze

Inne
 ‑ Szyny dla robota
 ‑ Przedłużenie gwarancji
 ‑ Usługi instalacyjne

 

Parametry 
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Robot Blastman B16CX
Blastman B16CX jest idealnym rozwiązaniem 
zastępującym tradycyjne ręczne czyszczenie 
strumieniowo‑ścierne. Robot jest sterowany 
przez operatora siedzącego w kabinie sterowania. 
Blastman B16CX może być również używany 
w trybie automatycznym jako pełnoprawny 
robot. Robot Blastman B16CX to idealny wybór 
do śrutowania różnorodnych produktów, od 
pojedynczych przedmiotów po masową produkcję.

STRONA 152 ROZDZIAŁ 6

Blastman B16CX



7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.
Konfiguracja robota   
  Zakres Max. prędkość Typ
Oś 1 Most 3 ‑ 50 m 0,3 m / s Lin.
Oś 2 Teleskop 2 ‑ 10 m 0,3 m / s Lin.
Oś 3 Obrót ramienia 180 ° 25,2 ° / s Obr.
Oś 4 Ramię 175 ° 21,5 ° / s Obr.
Oś 5 Przegub 225 ° 19,9 ° / s Obr.
Oś 6 Głowica ramienia 360 ° 180 ° / s Obr.
Oś 7 Dysza 270 ° 215 ° / s Obr.

Tryb pracy 
Ręczny Średnica dyszy  1/4˝ ‑ 3/4˝
Automatyczny Średnica dyszy  6 ‑ 19 mm
Oparty na parametrach Liczba dysz  1 lub 2
  Ciśnienie powietrza  4 ‑ 11 bar
  Szybkość czyszczenia 200 m2 / h

Metody programowania
Szkoleniowy (opcja)
PTP “od punktu do punktu” (opcja)
Offline (opcja)
Na podstawie parametrów (opcja)

Dane techniczne    
Napięcie 380 ‑ 500 V 50 / 60 Hz
Napięcie sterujące 24 VDC
Stopień ochrony *  IP65
Montaż montowany do ściany
Waga ** 5 100 kg
* dotyczy elektryki w komorze śrutowniczej
** w zależności od szerokości

Funkcje opcjonalne   
Programowanie/Sterowanie
 ‑ Manipulator bez funkcji robota
 ‑ Licencja na aktualizacje oprogramowania
 ‑ PTP “od punktu do punktu”
 ‑ Programowanie Offline
 ‑ Połączenie VPN do zdalnej diagnostyki i aktualizacji 
oprogramowania

 ‑ Monitoring mobilny
 ‑ Sterowanie urządzeniami komory śrutowniczej

Udogodnienia
 ‑ Klimatyzacja w kabinie sterowania
 ‑ Radio w kabinie sterowania

Wyposażenie
 ‑ Kompletna komora śrutownicza
 ‑ Kompletna oczyszczarka dla robota
 ‑ Wąż śrutowniczy
 ‑ Złączki do węża do śrutowania
 ‑ Dysze śrutownicze

Inne
 ‑ Szyny dla robota
 ‑ Urządzenie służące do transportu przedmiotów obrabianych
 ‑ Przedłużenie gwarancji
 ‑ Usługi instalacyjne

 

Parametry 
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Blastman B16S 
Blastman B16S jest robotem do 
śrutowania o konstrukcji ściennej. 
Robot B16S działa na ścianie komory 
śrutowniczej. Główna rama robota 
przesuwa ramię robota w kierunku 
wzdłużnym komory śrutowniczej na 
szynach, które są przymocowane 
do ścian komory śrutującej. Wózek 
podnośnika przesuwa poziome ramię 
robota pionowo na ramie głównej. 
Ramię robota podłączone do wózka 
ma za zadanie kierować i przesuwać 
dyszę do piaskowania. Robot Blastman 
B16S zazwyczaj posiada siedem (7) osi 
ruchu. Roboty Blastman B16S pracujące 
w układzie tandemowym w połączeniu 
z przenośnikiem podwieszonym (jedno‑
szynowym) zapewnia wydajne i elastyczne 
rozwiązanie do obróbki strumieniowo‑
ściernej nawet elementów o najbardziej 
skomplikowanych kształtach.
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7.6.
5.

4.

3.
2.

1.

Konfiguracja robota   
  Zakres Max. prędkość Typ
Oś 1 Most 3 ‑ 50 m 0,3 m / s Lin.
Oś 2 Teleskop 2 ‑ 10 m 0,3 m / s Lin.
Oś 3 Obrót ramienia 180 ° 25,2 ° / s Obr.
Oś 4 Ramię 175 ° 21,5 ° / s Obr.
Oś 5 Przegub 225 ° 19,9 ° / s Obr.
Oś 6 Głowica ramienia 360 ° 180 ° / s Obr.
Oś 7 Dysza 270 ° 215 ° / s Obr.

Tryb pracy 
Ręczny Średnica dyszy  1/4˝ ‑ 3/4˝
Automatyczny Średnica dyszy  6 ‑ 19 mm
Oparty na parametrach Liczba dysz  1 lub 2
  Ciśnienie powietrza  4 ‑ 11 bar
  Szybkość czyszczenia 200 m2 / h

Metody programowania
Szkoleniowy (opcja)
PTP “od punktu do punktu” (opcja)
Na podstawie parametrów (opcja)

Dane techniczne    
Napięcie 380 ‑ 500 V 50 / 60 Hz
Napięcie sterujące 24 VDC
Stopień ochrony *  IP65
Montaż montowany do ściany
Waga ** 4 500 kg
* dotyczy elektryki w komorze śrutowniczej
** w zależności od szerokości

Funkcje opcjonalne   
Programowanie/Sterowanie
 ‑ Manipulator bez funkcji robota
 ‑ Licencja na aktualizacje oprogramowania
 ‑ Programowanie Offline
 ‑ Połączenie VPN do zdalnej diagnostyki i aktualizacji 
oprogramowania

 ‑ Monitoring mobilny
 ‑ Sterowanie urządzeniami komory śrutowniczej

Wyposażenie
 ‑ Kompletna komora śrutownicza
 ‑ Kompletna oczyszczarka dla robota
 ‑ Wąż śrutowniczy
 ‑ Złączki do węża do śrutowania
 ‑ Dysze śrutownicze

Inne
 ‑ Szyny dla robota
 ‑ Urządzenie służące do transportu przedmiotów obrabianych
 ‑ Przedłużenie gwarancji
 ‑ Usługi instalacyjne

 

Parametry 
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Blastman B16ML 
Blastman B16ML jest solidny i specjalnie 
zaprojektowany do pracy w trudnych 
warunkach komory śrutowniczej. Robot 
pomaga operatorowi przesuwać dyszę 
śrutowniczą wokół przedmiotu obrabianego. 
Podnośnik może być również używany 
do ręcznych poprawek, i kontroli jakości. 
Podnośnik jest kontrolowany przez operatora 
za pomocą panelu sterowania umieszczonego 
na platformie. Podnośnik porusza się 
po systemie szyn przymocowanym 
do ściany komory śrutowniczej. Ruch 
platformy podnośnika odbywa się wzdłuż 
długości (wzdłuż szyn) i wysokości (dzięki 
mechanizmowi podnoszącemu) komory 
śrutowania. Dzięki ruchom w górę i w dół, 
a także możliwości obrotu platformy, na której 
stoi operator, uzyskujemy maksymalny 
dostęp do przedmiotu obrabianego na całej 
szerokości pomieszczenia.
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3.

2.

1.

Konfiguracja robota   
  Zakres Max. prędkość Typ
Oś 1 Most 3 ‑ 50 m 0,3 m / s Lin.
Oś 2 Teleskop 2 ‑ 10 m 0,2 m / s Lin.
Oś 3 Obrót platformy 180 ° 20 ° / s Obr.

Tryb pracy 
Ręczny za pomocą przycisków Maks. obciążenie  150 kg
Poza komorą śrutowania Certyfikat bezpieczeństwa

Dane techniczne    
Napięcie 380 ‑ 500 V 50 / 60 Hz
Napięcie sterujące 24 VDC
Stopień ochrony *  IP65
Montaż montowany do ściany
Waga ** 4 500 kg
* dotyczy elektryki w komorze śrutowniczej
** w zależności od szerokości

Funkcje opcjonalne   
Wyposażenie
 ‑ Kompletna komora śrutownicza
 ‑ Kompletna oczyszczarka dla robota
 ‑ Wąż śrutowniczy
 ‑ Złączki do węża do śrutowania
 ‑ Dysze śrutownicze

Inne
 ‑ Szyny dla robota
 ‑ Przedłużenie gwarancji
 ‑ Usługi instalacyjne

Parametry 

6
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Robot śrutowniczy B12S
Blastman B12S jest robotem do śrutowania typu „montowanego na ścianie”, opracowanym do śrutowania elementów 
cylindrycznych, takich jak turbiny elektrowni wiatrowych. Robot B12S działa na ścianie komory śrutowniczej. Robot 
porusza się w kierunku wzdłużnym na szynach przymocowanych do ściany komory śrutowniczej. Ramię robota 
podłączone do wózka ma za zadanie kierowanie i przesuwanie dyszy śrutującej. Robot Blastman B12S zazwyczaj 
składa się z czterech (4) wewnętrznych osi robota i jednej osi zewnętrznej, która steruje obrotowym stojakiem 
obrabianego przedmiotu. Zastosowania robota Blastman B12S obejmują: obróbka pojazdów szynowych, wszelkiego 
rodzaju konstrukcje stalowe i odlewy.
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4.

3.

2.

1.

Konfiguracja robota   
  Zakres Max. prędkość Typ
Oś 1 Most 3 ‑ 50 m 0,3 m / s Lin.
Oś 2 Ramię 145 ° 20 ° / s Lin.
Oś 3 Głowica ramienia 360 ° 180 ° / s Obr.
Oś 4 Dysza 270 ° 215 ° / s Obr.
Oś 5 Stojak   Zewn.

Tryb pracy 
Ręczny (poza komorą) Średnica dyszy  1/4˝ ‑ 3/4˝
Automatyczny Średnica dyszy  6 ‑ 19 mm
Oparty na parametrach Liczba dysz  1 lub 2
  Ciśnienie powietrza  4 ‑ 11 bar
  Szybkość czyszczenia 200 m2 / h

Metody programowania
Szkoleniowy (opcja)
PTP “od punktu do punktu” (opcja)
Offline (opcja)
Na podstawie parametrów (opcja)

Dane techniczne    
Napięcie 380 ‑ 500 V 50 / 60 Hz
Napięcie sterujące 24 VDC
Stopień ochrony *  IP65
Montaż montowany do ściany
Waga ** 1 500 kg
* dotyczy elektryki w komorze śrutowniczej
** w zależności od szerokości

Funkcje opcjonalne   
Programowanie/Sterowanie
 ‑ Licencja na aktualizacje oprogramowania
 ‑ Programowanie Offline
 ‑ Połączenie VPN do zdalnej diagnostyki i aktualizacji 
oprogramowania

 ‑ Monitoring mobilny
 ‑ Sterowanie elementami obrotowymi
 ‑ Sterowanie urządzeniami komory śrutowniczej

Wyposażenie
 ‑ Kompletna komora śrutownicza
 ‑ Kompletna oczyszczarka dla robota
 ‑ Wąż śrutowniczy
 ‑ Złączki do węża do śrutowania
 ‑ Dysze śrutownicze

Inne
 ‑ Szyny dla robota
 ‑ Przedłużenie gwarancji
 ‑ Usługi instalacyjne

Parametry 
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Robot śrutowniczy B20LW
Blastman B20LW jest robotem suwnicowym z sześcioma (6) osiami ruchu. Konstrukcja suwnicy pozwala robotowi 
poruszać się wokół przedmiotu obrabianego, co umożliwia obróbkę całej jego powierzchni. Ramię robota porusza się 
wzdłuż pionowej belki, umożliwiając śrutowanie z góry i z dołu przedmiotu obrabianego. Prosta konstrukcja B20LW 
ułatwia konserwację i jest niezawodna. Wymiary B20LW są zawsze dostosowywane do wielkości komory śrutowniczej 
i do wymagań obrabianego przedmiotu. Mały rozmiar robota sprawia, że idealnie nadaje się do wąskich śrutowni, 
w których nie można umieścić większego tradycyjnego robota do śrutowania. Zastosowania robota Blastman B12S 
obejmują: obróbka pojazdów szynowych, wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe i odlewy.

STRONA 160 ROZDZIAŁ 6

Blastman B20LW



6. 5.
4.

3.

2.

1.
Konfiguracja robota   
  Zakres Max. prędkość Typ
Oś 1 Most 5 ‑ 100 m 0,3 m / s Lin.
Oś 2 Wózek 3 ‑ 35 m 0,25 m / s Lin.
Oś 3 Obrót telskopu 360 ° 18,7 ° / s Obr.
Oś 4 Ramię pionowe 2 ‑ 6 m 0,26 m / s Obr.
Oś 5 Ramię główne 360 ° 180 ° / s Obr.
Oś 6 Dysza 270 ° 215 ° / s Obr.

Tryb pracy 
Ręczny (poza komorą) Średnica dyszy  1/4˝ ‑ 3/4˝
Automatyczny Średnica dyszy  6 ‑ 19 mm
Oparty na parametrach Liczba dysz  1 lub 2
  Ciśnienie powietrza  4 ‑ 11 bar
  Szybkość czyszczenia 200 m2 / h

Metody programowania
Szkoleniowy (opcja)
PTP “od punktu do punktu” (opcja)
Offline (opcja)
Na podstawie parametrów (opcja)

Dane techniczne    
Napięcie 380 ‑ 500 V 50 / 60 Hz
Napięcie sterujące 24 VDC
Stopień ochrony *  IP65
Montaż montowany do ściany
Waga ** 5 100 kg
* dotyczy elektryki w komorze śrutowniczej
** w zależności od szerokości

Funkcje opcjonalne   
Programowanie/Sterowanie
 ‑ Licencja na aktualizacje oprogramowania
 ‑ Programowanie Offline
 ‑ Połączenie VPN do zdalnej diagnostyki i aktualizacji oprogramowania
 ‑ Monitoring mobilny
 ‑ Sterowanie urządzeniami komory śrutowniczej

Wyposażenie
 ‑ Kompletna komora śrutownicza
 ‑ Kompletna oczyszczarka dla robota
 ‑ Wąż śrutowniczy
 ‑ Złączki do węża do śrutowania
 ‑ Dysze śrutownicze

Inne
 ‑ Szyny dla robota
 ‑ Urządzenie służące do transportu przedmiotów obrabianych
 ‑ Przedłużenie gwarancji
 ‑ Usługi instalacyjne

Konfiguracja robota   
  Zakres Max. prędkość Typ
Oś 1 Most 5 ‑ 100 m 0,3 m / s Lin.
Oś 2 Wózek 3 ‑ 35 m 0,25 m / s Lin.
Oś 3 Obrót telskopu 360 ° 18,7 ° / s Obr.
Oś 4 Ramię pionowe 2 ‑ 6 m 0,26 m / s Obr.
Oś 5 Ramię główne 360 ° 180 ° / s Obr.
Oś 6 Dysza 270 ° 215 ° / s Obr.

Tryb pracy 
Ręczny (poza komorą) Średnica dyszy  1/4˝ ‑ 3/4˝
Automatyczny Średnica dyszy  6 ‑ 19 mm
Oparty na parametrach Liczba dysz  1 lub 2
  Ciśnienie powietrza  4 ‑ 11 bar
  Szybkość czyszczenia 200 m2 / h

Metody programowania
Szkoleniowy (opcja)
PTP “od punktu do punktu” (opcja)
Offline (opcja)
Na podstawie parametrów (opcja)

Dane techniczne    
Napięcie 380 ‑ 500 V 50 / 60 Hz
Napięcie sterujące 24 VDC
Stopień ochrony *  IP65
Montaż montowany do ściany
Waga ** 5 100 kg
* dotyczy elektryki w komorze śrutowniczej
** w zależności od szerokości

Funkcje opcjonalne   
Programowanie/Sterowanie
 ‑ Licencja na aktualizacje oprogramowania
 ‑ Programowanie Offline
 ‑ Połączenie VPN do zdalnej diagnostyki i aktualizacji oprogramowania
 ‑ Monitoring mobilny
 ‑ Sterowanie urządzeniami komory śrutowniczej

Wyposażenie
 ‑ Kompletna komora śrutownicza
 ‑ Kompletna oczyszczarka dla robota
 ‑ Wąż śrutowniczy
 ‑ Złączki do węża do śrutowania
 ‑ Dysze śrutownicze

Inne
 ‑ Szyny dla robota
 ‑ Urządzenie służące do transportu przedmiotów obrabianych
 ‑ Przedłużenie gwarancji
 ‑ Usługi instalacyjne

Parametry 

6
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Robot śrutowniczy MBU
Blastman MBU to ruchomy robot śrutujący / manipulator, który zapewnia bardzo wysoką moc czyszczenia przy dużych 
dyszach do śrutowania.

Inteligentny interfejs obsługi i mechanizm napędowy Blastman MBU zapewnia doskonałą elastyczność 
w zastosowaniach śrutowniczych.

Operator siedzący w klimatyzowanej i ergonomicznie zaprojektowanej kabinie kontroluje śrutowanie i ruchy robota 
Blastman MBU za pomocą joysticków i ekranu dotykowego.
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3.

1.

2.

3.

4.4.

2.

Konfiguracja robota  / wysięgnik poziomy 
  Max. ruch Max. prędkość Typ
Oś 1 Ruch pojazdu konfigurowalny 0,6 m / s Lin.
Oś 2 Obrót pojazdu (obie osie) ± 30 ° 5,5 ° / s Obr.
Oś 3 Ruch liniowy 13 000 mm 0,4 m / s Lin.
Oś 4 Dysza 65 ° 180 ° / s Obr.

Wysięgnik poziomy  
Waga  1 200 kg
Długość 800 mm
Szerokość 7 000  / 13 000 mm
Przedłużenie wysięgnika 3 000 mm
Wysokość 1 500 mm

Konfiguracja robota  / ramię    
  Max. ruch Max. prędkość Typ
Oś 1 Ruch pojazdu konfigurowalny 0,6 m / s Lin.
Oś 2 Obrót pojazdu (obie osie) ± 30 ° 5,5 ° / s Obr.
Oś 3 Ruch liniowy 13 000 mm 0,4 m / s Lin.
Oś 4 Obrót ramienia 180 ° 25,5 ° / s Obr.
Oś 5 Obrót ramienia 175 ° 21,5 ° / s Obr.
Oś 6 Obrót ramienia 225 ° 19,9 ° / s Obr.
Oś 7 Obrót ramienia 360 ° 180 ° / s Obr.
Oś 8 Obrót ramienia 270 ° 215 ° / s Obr.

Pojazd   
Waga  4 100 kg
Długość 5 000 mm
Szerokość 2 600 mm
Wysokość 1 700 mm

Tryb pracy   
Ręczny
Automatyczny
Oparty na parametrach

Metody programowania
Szkoleniowy (opcja)
PTP “od punktu do punktu” (opcja)
Offline (opcja)
Na podstawie parametrów (opcja)

Dane techniczne    
Napięcie 380 ‑ 500 V 50 / 60 Hz
Napięcie sterujące 24 VDC
Zasilanie 80 A
Stopień ochrony *  IP65
Montaż na kołach
* dotyczy elektryki

Parametry 
Średnica dyszy 1/4˝ ‑ 3/4˝
Średnica dyszy 6 ‑ 19 mm
Liczba dysz 1 lub 2
Ciśnienie powietrza 4 ‑ 11 bar
Szybkość czyszcz. 200 m2 / h

6
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Wózek transferowy Blastman
Urządzenie służące do transportu i obrotu przedmiotów obrabianych. Naszym klientom oferujemy zarówno 
podstawowy, jak i pomocniczy sprzęt do śrutowania. Przenoszenie elementów do komory śrutowniczej i czyszczenie 
obiektów często stanowi duże wyzwanie ‑ dlatego opracowaliśmy serię samochodów transportowych do różnych 
ładunków. Samochody transferowe Blastman działają niezawodnie i dokładnie, zapewniając stabilne zamocowanie 
części w czasie obróbki. Największą popularnością cieszy się podwójny model pojazdu, którego rozmiar może być 
dostosowany do wielkości obrabianego produktu.
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2. 1.

Konfiguracja robota   
  Zakres Max. prędkość Typ
Oś 1 Wzdłużny 3 ‑ 100 m 0,3 m / s Lin.
Oś 2 Obrót (opcjonalnie)  20 ° / s Obr.

Tryb pracy  
Ręczny za pomocą przycisków Max. obciążenie  60 t
Zewnętrzny poza komorą Obciążenie / para  120 t

Dane techniczne    
Napięcie 380 ‑ 500 V 50 / 60 Hz
Napięcie sterujące 24 VDC
Stopień ochrony *  IP65
Montaż na szynach
Waga ** 5 100 kg
* dotyczy elektryki w komorze śrutowniczej
** w zależności od ładunku

Funkcje opcjonalne   
Sterowanie
 ‑ Napęd elektryczny
 ‑ Napęd hydrauliczny
 ‑ Sterowanie bezprzewodowe
 ‑ Pozycjonowanie
 ‑ Jest częścią procesu automatyzacji linii

Inne
 ‑ Szyny dla samochodu transferowego Blastman
 ‑ Przedłużenie gwarancji
 ‑ Usługi instalacyjne

Parametry 
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Światowy lider w dostarczaniu 
niezawodnych i zautomatyzowanych 
systemów obróbki strumieniowo-ściernej 
 
Blastman Robotics Ltd ma ponad 30 letnie doświadczenie 
w dostarczaniu zindywidualizowanych rozwiązań do transportu 
drogowego i kolejowego, odlewni, energetyki wiatrowej, 
różnorodnych konstrukcji stalowych, przemysłu lotniczego i wielu 
innych gałęzi przemysłu.

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom 
wyjątkowej wartości dodanej
 
…dzięki innowacyjnym i dopasowanym rozwiązaniom, które łączy 
większa wydajność, niezawodność i elastyczność, niezrównana 
jakość i znacznie wyższe bezpieczeństwo. Te pionierskie 
rozwiązania oparte są na jak największym zaangażowaniu 
w ciągłe szkolenie i rozwój, umożliwiając nam dostosowanie się 
i sprostanie nowym wyzwaniom.

Blastman Robotics Ltd to niezawodny partner w kwestii dostawy, 
obsługi i serwisowania wybranego systemu przez cały okres 
użytkowania.

Od taboru kolejowego po przemysł lotniczy, zaawansowane 
rozwiązania robotyczne Blastman są zdecydowanie najbardziej 
ekonomicznym i niezawodnym wyborem biznesowym.

Łatwy w obsłudze i programowaniu
 
Roboty Blastman są niezwykle łatwe 
w obsłudze. Można nimi sterować ręcznie 
za pomocą dwóch joysticków, jak również 
w trybie automatycznym poprzez przyjazny dla 
użytkownika ekran dotykowy. Programowanie 
robota odbywa się poprzez ręczne sterowanie 
robotem i rejestrowanie przebiegu. Istnieją 
również inne metody programowania, takie 
jak „punkt po punkcie” i offline, dostępne jako 
funkcje opcjonalne.
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Produkty Strona
RC-Line - śrutownica z przenośnikiem 
rolkowym

S/H/C 15.410 168
S/H/C 25.610 168
S/H/C 33.801 168
S/H/C 45.1010 168

SH-Line śrutownica zawiesiowa
SH376 169
SH376E 169
SH378 169
SH378E 169
SH3710 169
SH3710E 169
SH3720 169
SH3720E 169
SH3730 169
SH3750 169

TB-Line śrutownica bębnowa
TB326 170
TB3210 170
TBR3210 170
TB15GN 170
TB28GN 170

MR-Line śrutownica zawiesiowa
MR383 / MR483 171
MR385 / MR485 171
MR4810 171
MR583 171
MR585 171
MR5810 171
MR588 171

HP-Line śrutownica zawiesiowa
HP20H 172
HP50H 172
HP3740H 172
HP3720H 172

PB-Line śrutownice do rur
OPB100 173
OPB720 173
OPB1200 173
OPB1500 173
OPB2800 173
IPB100 173
IPB700 173
IPB1000 173
IPB1500 173

TT-Line – śrutownica z ruchomym 
stołem obrotowym

TT36‑5C 174
TT36‑10 174
TT36‑20 174
TT76‑5C 174
TT76‑10 174
TT76‑20 174
TT76‑30 174

RS-Line – śrutownica do kuleczkowania 
sprężyn

RS265 175
RS2615 175
RS1422 175

TP-Line – śrutownica ze stołem 
obrotowym

TP3512 176
TPF3512 176
TPF3525F 176

MB-line – śrutownica z przenośnikiem 
z siatki stalowej

MB1000 / 4 177
MB1000 / 8 177
MB1250 / 4 177
MB1250 / 8 177

7
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Śrutownice wirnikowe z przenośnikiem rolkowym z serii 
RC‑line dostępne są w 3 różnych wersjach. S (Standard) 
i H (Heavy Duty) to śrutownice przeznaczone do obróbki 
płyt, kształtowników, kątowników, rur i innych. Branże, 
w których znalazły zastosowanie to przemysł stoczniowy, 
firmy zajmujące się konstrukcjami stalowymi, hurtownie 
stali, producenci maszyn. Maszyny w wersji S i H mogą 
być wykonywane z podgrzewaczem, automatem do 
malowania i suszarką.

Model S/H/C 15.410 S/H/C 25.610 S/H/C 33.801 S/H/C 45.1010
Efektywna szerokość czyszczenia (mm) 1 500 2 500 3 300 4 500
Rozmiar śluzy wejściowej (mm) 1 550 × 600 2 600 × 600 3 400 × 600 4 600 × 600
Długość elementu obrabianego (mm) 1 200 ‑ 12 000 3 000 ‑ 12 000 2 400 ‑ 12 000 4 500 ‑ 18 000
Predkość przenośnika rolkowego 
(bezstopniowa zmiana prędkości 
w m / min.)

0,5 ‑ 4 0,5 ‑ 4 0,5 ‑ 4 0,5 ‑ 4

Szerokość strumienia (mm) 1 000 × 300 1 300 × 300 2 × 800 × 300 2 × 1 000 × 300
Ilość ścierniwa (kg / min.) 4 × 250 6 × 250 6 (8) × 360 8 × 360
Ilość ścierniwa w obiegu (kg) 4 000 4 500 8 000 11 000
Rozstaw rolki (mm) 600 600 600 600
Wydajność filtra (m3 / h) 8 000 12 000 16 000 24 000

Rozmiar zewnętrzny (mm) 15 200 × 5 370 
× 6 797

31 200 ×8 070 
× 7 500

44 042 × 6 385 
×7 758

45000 × 7 830 
× 11 117

Moc (z pominięciem odpylania) (kW) 113,5 204,8 224,55 293,6

Wszystkie typy urządzeń są dostępne w wersji S (Standard), H (Heavy Duty) oraz C (Construction).
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Kompaktowa śrutownica wirnikowa z serii SH‑Line, nie 
wymaga tworzenia wykopu fundamentowego i składa się 
z systemu wyposażonego w pojedynczy lub podwójny hak. 
Zaprojektowana do śrutowania wszelkiego rodzaju odlewów, 
elementów konstrukcji stalowych, części ze stopów metali 
nieżelaznych.

 

Model Typ Rozmiar elementu obrabianego 
(średnica × wysokość mm) Udźwig haka (kg)

SH376 Pojedyncze zawiesie 800 × 1 200 600
SH376E Podwójne zawiesie 800 × 1 200 600
SH378 Pojedyncze zawiesie 1 000 × 1 500 800
SH378E Podwójne zawiesie 1 000 × 1 500 800
SH3710 Pojedyncze zawiesie 1 200 × 1 500 1 000
SH3710E Podwójne zawiesie 1 200 × 1 500 1 000
SH3720 Pojedyncze zawiesie 1 500 × 2 000 2 000
SH3720E Podwójne zawiesie 1 500 × 2 000 3 000
SH3730 Pojedyncze zawiesie 1 500 × 2 000 3 000
SH3750 Podwójne zawiesie 2 000 × 2 500 5 000 7
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Śrutownice bębnowe serii TB15GN, TB (R) 32 i TB28GN mogą być 
używane do usuwania zendry i rdzy z części odlewanych, kutych 
i spawanych, a także aluminium i innych części nieżelaznych. Ta 
seria jest szczególnie skuteczna w przypadku elementów trudnych do 
czyszczenia, części delikatnych i odlewów bezrdzeniowych. Maszyny te 
są również dostępne w pełni zautomatyzowane.

Model TB326 TB3210 TBR3210
Wydajność (t / h) 0,6 ‑ 1,2 3 ‑ 5 1,5 ‑ 2,5
Maksymalna waga załadunku (kg) 200 800 600
Maks. waga na szt.(kg) 10 15 30
Średnica bębna (mm) 650 1 000 1 000
Pojemność bębna (m3) 0,15 0,4 0,3
Ilość ścierniwa (kg / min) 100 250 250
Wydajność filtra (m3 / h) 2 200 6 000 5 000
Zapotrzebowanie elektryczne (kW) 12,6 32,6 24,3
Wymiary zewnetrzne (mm) 3 681 x 1 650 x 5 800 3 644 x 2 926 x 5 856 3 972 x 2 600 x 4 768
Waga całkowita (kg) 2 340 5 843 7 400

Model TB15GN TB28GN
Rozmiar bębna (mm) 1 090 x 1 245 1 245 x 1 778
Średnica bębna (mm) 1 092 1 250
Przestrzeń robocza (m3) 0,43 0,79
Maks. waga na szt. (kg) 227 363
Maks. rozmiar na szt. (mm) 1 000 1 000
Waga załadunku (kg) 800 3 500
Ilość ścierniwa (kg / min) 480 340 x 2
Zapotrzebowane elektryczne (kW) 22 30
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TB-Line śrutownica bębnowa



Śrutownica zawiesiowa z serii MR38 i MR48 wyposażona jest w mechanizm 
obrotowy z podwieszanym torem jezdnym i pracuje w systemie ciągłym.

Maszyny te mogą być używane do usuwania rdzy i zendry z odlewów oraz 
elementów obrabianych, które mają być montowane w pojazdach , a także 
inne rodzaje konstrukcji stalowych i części mechanicznych.

Śrutownice z tej serii mogą pracować w zintegrowanych liniach do malowania 
proszkowego i na mokro oraz do innych procesów technologicznych. 
Urządzenie jest bardzo wydajne i niedrogie w utrzymaniu. 

 
 

Model MR383 / MR483 MR385 / MR485 MR4810
Maksymalny rozmiar 
elementu obrabianego (mm) 800 x 1 200 1 000 x 1 500 1 000 x 2 500

Ilość modułów zawiesiowych 2 2 2
Ilość turbin 4 4 6
Ilośc ścierniwa (kg / min) 4 x 250 4 x 250 6 x 250
Moc turbiny (kW) 4 x 15 4 x 15 6 x 15
Maksymalne obciążenie haka 
(kg) 300 500 1 000

Rozmiar elementu 
obrabianego (mm) 7 680 x 2 000 x 2 900 7 680 × 2 000 × 2 900 7 680 x 2 000 x 3 800

Całkowita objętość powietrza 
(m³/h) 17 000 19 000 19 000

Moc (z pominięciem 
odpylania) (kW) 73,15 73,15 114,72

Typ MR583 MR585 MR5810 MR588
Maksymalny rozmiar 
elementu obrabianego (mm) 800 x 1 500 800 x 1 200 1 300 x 2 800 550 x 2 200

Ilość modułów zawiesiowych 2 3 2 2
Ilość turbin 4 6 6 4
Ilośc ścierniwa (kg / min) 4 x 250 6 x 360 6 x 330 4 x 480
Moc turbiny (kW) 4 x 15 6 x 22 6 x 22 4 x 22
Maksymalne obciążenie haka 
(kg) 300 500 1 000 800

Rozmiar elementu 
obrabianego (mm)

3 062 × 1 800 × 
2 800

8 500 × 1 800 × 
3 885

8 500 × 2 300 × 
4 800

6 800 × 2 600 × 
3 325

Całkowita objętość powietrza 
(m³/h) 16 000 18 000 18 000 17 200

Moc (z pominięciem 
odpylania) (kW) 74,5 186,85 186,85 121,05

7
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MR-Line śrutownica zawiesiowa



HP‑line to seria śrutownic zawiesiowych przelotowych. 
Urządzenie przeznaczone do pojedynczego zawiesia 
roboczego. Zastosowanie śrutownic to przemysł 
motoryzacyjny, konstrukcje stalowe, maszyny rolnicze 
i są bardzo przydatne dla w pełni zautomatyzowanych 
zakładów produkcyjnych. Śrutownice z tej serii mogą 
pracować w zintegrowanych liniach do malowania 
proszkowego i na mokro, jak również są dostępne 
w niestandardowych wersjach na zamówienie. 

Model HP20H HP50H HP3740H HP3720H
Wymiar zewnętrzny elementu 
obrabianego (mm) 5 880 × 3 185 × 957 4 000 × 3 270 × 1 320 2 500 × 4 650 2 000 × 3 200

Rodzaj turbiny XQH400 XQH400 XQH350 XQH350
Moc turbiny (kW) 8 × 18,5 8 × 18,5 8 × 15 12 × 11
Ilośc ścierniwa (kg / min) 8 × 280 8 × 280 8 × 250 8 ×250
Moc (z pominięciem 
odpylania) (kW) 187,4 187,4 148,3 168,3

Objętość powietrza (m3 / h) 30 000 30 000 19 000 19 000

Wymiar zewnętrzny (mm) 18 000 × 8 150 
× 11 300 

21 000 × 7 000 
× 11 509

14 000 × 6 200 
× 7 500

19 000 × 7 200 
× 7 080
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HP-Line śrutownica zawiesiowa



Śrutownice PB‑Line przeznaczone do czyszczenia 
wewnętrznych (śrutownice IPB) i zewnętrznych 
(śrutownice OPB) powierzchni rur i innych 
elementów okrągłych, dostępne w różnych 
rozmiarach dla różnych gałęzi przemysłu, takich 
jak przemysł naftowy, spożywczy i hurtownie 
stali.

Dzięki zainstalowanym turbinom o mocy 45 kW 
jesteśmy w stanie pracować w dużych zakładach 
produkcyjnych. System transportu umożliwia 
pracę z różnymi rozmiarami.

 

Model Rozmiar elementu obrabianego 
(średnica w mm)

Prędkość obróbki 
(m / min) Przeznaczenie

OPB100 50 ‑ 300 2 ‑ 10

Czyszczenie zewnętrznych 
powierzchni rur

OPB720 159 ‑ 720 2 ‑ 6
OPB1200 219 ‑ 1 016 1 ‑ 6
OPB1500 325 ‑ 1 600 1 ‑ 6
OPB2800 1 016 ‑ 2 800 1 ‑ 2
IPB100 50 ‑ 300 1 ‑ 4

Czyszczenie wewnętrznych 
powierzchni rur

IPB700 325 ‑ 720 1 ‑ 2
IPB1000 720 ‑ 1 016 1 ‑ 4
IPB1500 1 016 ‑ 1 500 1 ‑ 4
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PB-Line śrutownice do rur



Seria TT‑Line, TT36 i TT76 przeznaczona jest do elementów 
obrabianych obracających się na wózku. Zapewniają jasną 
i profilowaną powierzchnię. Zaprojektowane dla przemysłu 
ciężkiego. 

Typ TT36-5C TT36-10 TT36-20 TT76-5C TT76-10 TT76-20 TT76-30
Maksymalny rozmiar 
elementu obrabianego 
(mm)

2 500 × 
1 300

2 500 × 
1 500 × 

280

4 000 × 
3 000 × 

700

2 500 × 
1 300

2 500 × 
1 500 × 

280

4 000 × 
3 000 × 

700

4 000 
×2 000

Ilośc ścierniwa 
(kg / min) 2 × 260 4 × 250 4 × 250 2 × 260 4 × 250 4 × 250 4 × 250

Udźwig podajnika (t / h) 40 60 75 40 60 75 60
Wydajność odzysku 
(t / h) 40 60 75 40 60 75 60

Objętość powietrza 
(m³/h) 13 200 240 000 21 000 13 200 240 000 21 000 21 000

Moc (z pominięciem 
odpylania) (kW) 39,2 186,45 185,25 39,2 188,45 185,25 83,2

Wymiar zewnętrzny 
(mm)

9 000 × 
4 200 × 
9 290

14 900 × 
500 × 
8 700

16 900 × 
6 540 × 
10 020

9 000 × 
4 200 × 
9 290

14 900 × 
500 × 
8 700

16 900 × 
6 540 × 
10 020

9 168 × 
7 680 × 
10 874
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TT-Line – śrutownica z ruchomym stołem obrotowym



Maszyny do śrutowania RS265, RS2615 i RSES1422 
zostały specjalnie zaprojektowane, aby osiągnąć 
doskonałe rezultaty podczas obróbki powierzchniowej 
okrągłych sprężyn. Okrągłe sprężyny stanowią wyjątkowe 
wyzwanie, ponieważ są ciągle narażone na wysokie 
obciążenia. Ustawienie turbin wirnikowych w śrutownicy 
ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pożądanego 
wyniku.

Model RS265 RS2615 RS1422

Maksymalny rozmiar elementu 
obrabianego (w mm)

Koła zębate 
Ø 1 500 × 1 700 
wewnętrzna 
przekładnia 

Ø 400 × 2 000 
Wysokość 200 ‑ 500

Koła zębate 
Ø 3 000 × 1 500 
wewnętrzna 
przekładnia 

Ø 400 × 2 500 
Wysokość 200 ‑ 500

Średnica 50 ‑ 300 
Długość ≤ 700

Średnica stołu obrotowego (mm) 1 500 3 000 ‑
Średnica ruchu stołu obrotowego (mm) 500 1 000 ‑
Maksymalne obciążenie stołu

Obrotowego (kg)
5 000 15 000 ‑

Moc śrutowania (kW) 3 × 18,5 3 × 18,5 30
Ilośc ścierniwa (kg/min) 4 × 280 4 × 280 420
Rodzaj odpylacza (m3 / h) HR4‑16 HR4‑32 JZC40
Objętość powietrza (m3 / h) 10 000 22 000 5 940
Moc (z pominięciem odpylania) (kW) 107,15 119,3 40,05
Wymiary zewnętrzne (mm) 9 350 × 3 750 × 8 790 12 000 × 5 250 × 8 750 8 230 × 762 × 1 752
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RS-Line – śrutownica do kuleczkowania sprężyn



Seria TP‑line to maszyna do śrutowania ze stołem obrotowym przeznaczona 
do śrutowania małych i średnich elementów na obrotowej płycie. Urządzenie 
może być używane do oczyszczania różnego rodzaju elementów, w tym części 
kutych i odlewanych, części samochodowych. Zapewnia jasną i profilowaną 
powierzchnię. Dostępne w wykonaniu żelaznym i nieżelaznym.

Typ TP3512 TPF3512 TPF3525F
Wymiar komory czyszczącej (mm) 1 350 × 560 1 350 × 860 2 854 × 560
Maksymalny rozmiar elementu 
obrabianego (w mm) 600 × 250 × 250 600 × 250 × 500 600 × 500 × 250

Stół obrotowy
Maks.waga 
załadunku (kg) 400 400 1 000

Średnica (mm) 1 200 1 200 2 500

Śrutownica
Ilość ścierniwa 
(kg) 200 2 × 120 2 × 250

Moc (kW) 11 2 × 7,5 2 × 15
Udźwig podajnika (t / h) 15 15 30
Wydajność odzysku (t / h) 15 15 30
Ilość ścierniwa w obiegu (kg) 400 400 1 500
Wydajność wentylatora (m3 / h) 2 800 2 800 5 200
Wymiar zewnętrzny (mm) 1 500 × 3 450 × 3 780 1 900 × 1 900 × 4 165 4 260 × 3 647 × 5 366
Moc (z pominięciem odpylania) (kW) 24,5 24,5 35,2
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TP-Line – śrutownica ze stołem obrotowym



Śrutownice MB‑Line z przenośnikiem z siatki stalowej z regulowaną 
prędkością. Wysokiej jakości przenośnik zapewnia, że obrabiany przedmiot 
pozostaje w idealnej pozycji do czyszczenia. Każda część jest czyszczona 
w kontrolowany sposób, tzn. dostosowuje się do elementów o zróżnicowanych 
wymiarach i kształtach, technologia ta jest idealna dla cienkościennych 
części, które mogłyby zostać uszkodzone podczas uderzenia w inne części 
w trakcie piaskowania. Zdolne do w pełni zautomatyzowanej pracy maszyny 
MB‑Line są idealnymi śrutownicami do poprawy jakości i spójności odlewów, 
odkuwek i innych małych części.

Typ MB1000 / 4 MB1000 / 8 MB1250 / 4 MB1250 / 8
Szerkość netto (mm) 1 000 1 000 1 250 1 250
Maksymalna ładowność (kg) 1 200 1 200 1 200 1 200
Maks. waga jednego elemetu (kg) 100 100 100 100
Maks. rozmiar elementu obrabianego 
(w mm) 1 500 × 500 1 500 × 500 1 500 × 500 1 500 × 500

Ilość turbin wirnikowych 4 8 4 8
Wydajność wentylatora (m3 / h) 15 000 15 000 15 000 15 000
Całkowita moc 97,5 kW 97,5 kW 97,5 kW 97,5 kW
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MB-line – śrutownica z przenośnikiem z siatki stalowej
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Notatki



Produkty Strona
Przenośny system odzysku ścierniwa AIRVAC 180
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Rozdział 8 – Odzysk i recyrkulacja ścierniwa



Airblast AIRVAC to solidna, kompaktowa, bardzo wydajna pneumatyczna 
jednostka do odzysku ścierniwa.

Cechy
Airblast AIRVAC jest w stanie odzyskiwać zużyte materiały ścierne lub 
dowolną inną formę materiałów stałych o wielkości do 20 mm na odległość do 
30 metrów. Jednostka jest w pełni sterowana powietrzem i wymaga jedynie 
7 m3 / min. przy 5,8 bara. Do działania urządzenia nie jest wymagana żadna 
inna forma zasilania. Prosta modyfikacja przekształca AIRVAC w jednostkę 
wentylacyjną do odprowadzania powietrza ze zbiorników itp.

Akcesoria
Dostępna jest pełna gama akcesoriów, takich jak: węże ssące i przesyłowe, 
odpowiednie do transportu materiałów sypkich. Wzmocniony i elastyczny 
wąż do lekkiej obróbki strumieniowo‑ściernej. Wąż podciśnieniowy PVC do 
czyszczenia przemysłowego. Lekki wąż gumowy do zasysania materiałów 
ściernych i trwały wąż gumowy do ciężkich zabrudzeń. Podato oferujemy 
pełną gamę złączy, łączników oraz kolektory węża ssącego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis Waga

3064000 AIRVAC Mark III 27 kg

Opcjonalne akcesoria
Nr kat. Opis
2183000 2 1/2˝ (62 mm) elastyczny, antystatyczny wąż 

z tworzywa sztucznego
2184000 4˝ (100 mm) elastyczny, antystatyczny wąż 

z tworzywa sztucznego

AIRVAC - Lista części

Nr Nr kat. Opis Ilość

1 3065000 AV‑1 Zwężka Venturiego 1

2 3066000 AV‑2 Złącze węża tłocznego 2

3 3067000 AV‑3 Wstawka złącza do węża 
ssącego 1

4 3068000 AV‑4 Złącze węża ssącego 2
5 3069000 AV‑5 Komora mieszania 1
6 3070000 AV‑6 Osłona zwężki Venturiego 1
7 3071000 AV‑7 Manometr 1
8 3072000 AV‑8 Wakuometr 1
9 3073000 AV‑9 Złączka z blokadą 2
10 3074000 AV‑10 Dysza 2
11 3075000 AV‑11 Zawór powietrza 1
12 3076000 AV‑12 Przyłącze zaworu 4
13 3077000 AV‑13 Zespół pompy 1
14 3078000 AV‑14 Ogranicznik 1
15 3079000 AV‑15 Ssawka (regulowana) 1
17 3081000 AV‑17 Skrzydło 4
18 3082000 AV‑18 Korpus 2
19 3083000 AV‑19 Wspornik na nogi 1
20 3084000 AV‑20 Łącznik korpusu 1

21 3085000 AV‑21 Śruba ustalająca ‑ krótka 
(2 szt.) 1

22 3086000 AV‑22 Śruba ustalająca ‑ długa 
(2 szt.) 1

23 3087000 AV‑23 Śruba przyłącza (4 szt.) 1
24 3088000 AV‑24 Podkładka przyłącza 1
25 3089000 AV‑25 Klucz dyszy 1
26 3090000 AV‑26 Uszczelka złącza (camlock) 1
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Przenośny system odzysku ścierniwa AIRVAC



Airvac z separatorem cyklonowym jest kompaktowym 
pneumatycznym systemem próżniowym, który odzyskuje 
materiały ścierne do recyklingu. Jest zarówno wydajny, jak 
i opłacalny.

System odzysku próżniowego
Zawierający Airvac jako główny napęd/nośnik, może wytwarzać 
próżnię powyżej 14˝ Hg, gdy jest podłączony do źródła powietrza 
przy ciśnieniu 7 barów. Na tych poziomach można osiągnąć 
odzysk od 3 do 5 ton na godzinę. Urządzenie jest wyjątkowo 
solidne i łatwe w użyciu, z wydajnością dużo większych 
i droższych systemów. System odzyskuje substancje stałe 
o średnicy do 50 mm (2˝) na odległościach przekraczających 
100 metrów, w zależności od wielkości cząstek, rodzaju 
materiału, objętości i ciśnienia dostarczanego powietrza. Airvac 
jest łatwiejszy w obsłudze i konserwacji, ponieważ ma tylko 
jedną ruchomą część. Bez wymaganej energii elektrycznej 
nie ma ryzyka pożaru czy wybuchu, co jest szczególnie ważne 
w obszarach łatwopalnych. System jest zgodny z wszelkimi 
przepisami BHP, szczególnie w odniesieniu do niższego poziomu 
hałasu ‑ 83 dB na 2 metry.

Zasada działania
Cały materiał jest odzyskiwany przez głowicę ssawki 
i jest zasysany przez gumowy wąż do cyklonu. W separatorze 
oddzielane są bardzo drobne zabrudzenia od cięższych frakcji, 
które spadają pod wpływem grawitacji do leja. Zawór spustowy 
w zasobniku obsługiwany jest przez włącznik czasowy, który 
można ustawić w celu dostosowania do stopnia odzysku. Pył 
przemieszcza się wzdłuż ela stycznego węża pośredniego do 
odpylacza. Wewnątrz odpylacza znajduje się 18 wkładów 
filtrujących, które zbierają pył podczas przepływu strumienia 
powietrza. Czyste powietrze jest usuwane przez urządzenie 
JetPump za każdym razem, gdy maszyna zatrzymuje się, 
poprzez odwrócenie impulsu do pojemnika na pył znajdujący 
się na dole odpylacza.

Specyfikacja techniczna
Źródło zasilania : sprężone powietrze ‑ 250CFM @ 7 bar
Wąż ssący : 2 1/2˝ średnica wewn.
Szybkość odzysku : od 3 do 5 ton ścierniwa na godzinę w zależności od długości węża
Waga : 600 kg
Filtracja : Odpylacz cyklonowy posiadający 18 wkładów filtracyjnych

8
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AIRVAC z separatorem cyklonowym



ABVAC jest zasilanym elektrycznie urządzeniem ssącym 
zamontowanym na stelażu wyposażonym w wysuwane nogi. 
Urządzenie jest przeznaczone do zbierania wszystkiego ‑ od 
pyłu / zabrudzeń po 50 mm śmieci ‑ do big bag‑ów. Jest idealne 
zarówno do użytku mobilnego, jak i do stałych instalacji. Urządzenie 
można również połączyć z zasobnikiem materiału ściernego, 
aby umożliwić ponowne wykorzystanie odzyskanego materiału 
ściernego. Wysuwane nogi ułatwiają transport i umożliwiają 
regulację wysokości wylotu w celu dopasowania do dowolnego 
rozmiaru big bag‑ów. Możliwość transportu oznacza, że urządzenie 
to jest najczęściej używane jako wolnostojąca jednostka ssąca 
z podłączeniem węża 3˝ lub 4˝. Jednak nadaje się również do 
stałych instalacji podłączonych do systemu rur z wieloma wylotami 
ssącymi.

Optymalne rozwiązanie
Ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane i wyposażone w wylot 
do podłączenia big bag‑a, można z niego korzystać bez oddzielnego silosu. Urządzenie nie wymaga sprężonego powietrza i oferuje 
ogromny przepływ powietrza na kW. Wysoka wydajność ssania wraz z elastycznym systemem odprowadzania sprawia, że urządzenie 
jest bardzo przydatne w większości sytuacji odzysku ścierniwa. Ze względu na swoją elastyczność urządzenie ABVAC dociera do 
większości obszarów, w których należy przeprowadzić czyszczenie, zwiększając szybkość odzysku ścierniwa, zwykle ograniczoną 
przez długie odcinki węża. Urządzenie jest łatwe do manewrowania za pomocą standardowego wózka widłowego lub dźwigu.

Dlaczego ABVAC

• Automatyczne napełnianie zebranego materiału do big bag‑ów
• Złącze elektryczne CEE odpowiednio dla 32 lub 63 A
• System filtrów do suchego i mokrego ścierniwa
• Automatyczny system czyszczenia filtra ATM, bez sprężonego powietrza
• Łatwa regulacja wysokości do różnej wielkości big bag‑ów
• Większe bezpieczeństwo i niższe koszty pracy
• Różne opcje filtrów bezpieczeństwa
Dostępny z szeroką gamą elastycznych węży, narzędzi i przedłużaczy.

Model ABVAC 165 Opcje silosu na ścierniwo

Masa własna, kg 1 130

Dostępny w różnych pojemnościach

Maksymalne podciśnienie, mbar 400

Maksymalna objętość powietrza m3 / h 
(niezaładowany) 1 100

Moc silnika, kW 25

Częstotliwość napięcia, V / Hz 400 / 50

Powierzchnia filtra, m2 10

Poziom hałasu dB (A) (dystans 1 m / 5 m) 75 / 70

Średnica wlotu, mm 108
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Podciśnieniowy System Odzysku Ścierniwa ABVAC



Odkurzacz z separatorem do odzyskiwania śrutu. Solidny i niezwykle 
wydajny system przeznaczony do odzyskiwania i oczyszczania śrutu. 
Wyposażony w zdalnie sterowany zawór do opróżniania zbiornika 
oraz wysokiej klasy samoczyszczący filtr NCF. Większość pyłu jest 
separowana od śrutu lub zebranego granulatu. Pył jest kierowany do 
oddzielnego zbiornika, podczas gdy śrut lub granulaty są zawracane 
do zbiornika na śrut, podajnika lub innego zbiornika.

Funkcje:

• Doskonały odkurzacz do zbierania ciężkich materiałów na dużych 
odległościach ‑ pionowych i poziomych

• Oddzielenie śrutu i granulatu od pyłu
• Automatyczne czyszczenie filtra i opróżnianie zbiornika

Zastosowanie:

• Czyszczenie podłóg
• Czyszczenie maszyn
• Czyszczenie powierzchni po obróbce strumieniowo‑ściernej
• Usuwanie materiału ściernego

DANE TECHNICZNE

Maksymalne podciśnienie 7 800 mm WC

Maks. przepływ powietrza 318 Nm3 /godz

Zapotrzebowanie na sprężone powietrze 5,3 Nm3 /min.

Ciśnienie sprężonego powietrza 700 kPa

Poziom hałasu 75 dB (A)

Główny filtr 43162001

Powierzchnia filtracyjna 3,15 m2

Klasa głównego filtra H12

Typ filtra NCF

Materiał filtracyjny PET z membraną

Metoda czyszczenia filtra Impuls zwrotny powietrza

Objętość brutto zbiornika na pył 67 + 220 litrów

Objętość użytkowa zbiornika na pył 67 + 220 litrów

Średnica wlotu 63 mm

Średnica węża ssącego 63 mm

Długość węża ssącego 10 metrów

Rodzaj węża PUR

Długość × Szerokość × Wysokość 1 875 × 1 000 × 3 025 mm

Odkurzacz jest w pełni wyposażony i gotowy do natychmiastowego użycia
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System odzysku próżniowego serii ABVR jest przeznaczony do odzyskiwania 
wykorzystanego ścierniwa podczas procesu obróbki strumieniowo‑ściernej. 
Materiał ścierny gromadzony jest w silosie, w celu późniejszego powrotu do 
oczyszczarki, lub w przypadku materiałów ściernych jednorazowego użytku, 
gromadzony w zbiorniku odpadów. 

Po osadzeniu zanieczyszczonego ścierniwa w silosie strumień podciśnienia 
zawierający powietrze i pył przechodzi do jednostki ssącej, gdzie cząsteczki 
pyłu są usuwane przez wysokowydajne wkłady filtracyjne, a przefiltrowane 
powietrze jest odprowadzone do atmosfery.

VRS posiada zwartą i solidną konstrukcję, sekcję filtra wyposażoną w zawór 
bezpieczeństwa i automatyczny system czyszczenia filtra z odwróconym 
pulsacyjnym strumieniem, komorę silnika z elektrycznym napędem i pompę 
próżniową (podciśnieniową) z tłumikiem wydechowym oraz układ sterowania.

System VRS zaprojektowano tak, aby spełniał aktualne warunki środowiskowe 
dotyczące emisji pyłu (maks. 5 mg / m3 powietrza). Istotną cechą systemu 
odzyskiwania próżniowego z serii AIRBLAST ABVR jest możliwość odkurzania wszelkich resztek pyłu i cząstek ściernych z czyszczonych 
powierzchni po obróbce strumieniowej, aby spełnić wysokie wymagania określone w krajowych i międzynarodowych standardach 
przygotowania powierzchni.

SPECYFIKACJA
Model ABVR-90 ABVR-75 ABVR-45 ABVR-30
Zasilanie 3‑fazowe 415 / 50Hz
Objętość powietrza 
roboczego 3 600 CMH 3 120 CMH 2 640 CMH 1 900 CMH

Podciśnienie 500 mbar

Napęd Napęd z pasem klinowym

Prędkość obrotowa 1 250 rpm

Silnik elektryczny 90 kW IP55 klasa F 75kW IP55 klasa F 45 kW IP55 klasa F 30 kW IP55 klasa F

Filtracja pyłu Separator cykolonowy z odpylaczem
Zabezpieczenie 
podciśnienia Zawór bezpieczeństwa

Zabezpieczenie Zła faza, przeciążenie, poziom pyłu

Czyszczenie filtra Okresowy zwrotny impuls powietrza

Wydajność filtra 0,05 %
Oczyszczanie 
powietrza Separator wody / oleju @ 6 do 10 bar

Poziom hałasu 85 dB dystans 5 m
Rozmiar węża 
podciśnieniowego 4˝ / 5˝ / 6˝ 4˝ / 5˝ 4˝ 3˝

Montaż Montowana na płozach

Metoda Start-Stop Star‑Delta

Panel sterowania IP54 zabezpieczenie przed przeciążeniem

Wyświetlacz miernika Natęzenie, podciśnienie

Zalecany silos 8 ton 8 ton 5 ton 4 ton

Waga Ok. 5 000 kg Ok. 4 500 kg Ok. 3 000 kg Ok. 2 650 kg

Wymiary 3,45 × 2,25 × 2,5 m 2,67 × 2,2 × 2,12 m 2,4 × 1,9 × 1,9 m 20 × 1,6 × 1,9 m

Wskaźnik odzysku

Do 10 ton / h, 
40 m w pionie 

(zasysanie),15 m 
poziomo(do silosu)

Do 8 ton / h, 
30 m w pionie 

(zasysanie), 15 m 
poziomo(do silosu)

Do 5 ton / h, 
25 m w pionie 

(zasysanie), 15 m 
poziomo(do silosu)

Do 3,5 ton / h, 
20 m w pionie 

(zasysanie), 15 m 
poziomo(do silosu)
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RC‑50‑20 to mobilne urządzenie do odzyskiwania ścierniwa, które można użytkować wewnątrz 
lub na zewnątrz. Dzięki systemowi RC‑50‑20 ścierniwa wielokrotnego użytku mogą być poddane 
recyklingowi. Wydajność urządzenia zależy od rodzaju stosowanego ścierniwa. Zużyty materiał 
ścierny jest ręcznie podawany do leja zasypowego, skąd jest zbierany przez podnośnik kubełkowy 
i transportowany do zbiornika, który znajduje się u góry podajnika. Materiał ścierny jest rozsypywany 
na płytę rozprowadzającą, co zapewnia równomierny i szeroki przepływ ścierniwa do separatora 
kaskadowego. Separator oczyszczacza ścierniwo w taki sposób, iż większe cząstki zabrudzeniowe są 
gromadzone w worku na frakcje duże, a mniejsze cząstki są wyodrębniane przez oddzielny odpylacz, 
który wyposażony jest w automatyczne czyszczenie impulsowe sterowane elektromagnetycznie. 
W zależności od tego, jaki materiał ścierny poddawany jest recyklingowi, prędkość nasypowa 
systemu RC‑50‑20 może być dostosowana tak, aby zapewnić dokładne i skuteczne czyszczenie 
ścierniwa. Oczyszczone ścierniwo gromadzone jest w zasobniku  oczyszczarki lub worku i jest 
gotowe do ponownego użycia. Urządzenie jest produkowane w Europie ze stali 3 mm i 5 mm, zgodnie 
z najwyższymi standardami jakości. Silniki i przekładnie są bezpiecznie uszczelnione i nasmarowane. 
Urządzenie wymaga podłączenia elektrycznego o napięciu 400 V ‑ 50 Hz oraz podłączenia sprężonego 
powietrza.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiary (w pozycji stojącej):
Wysokość : 4 000 mm
Szerokość : 4 000 mm
Głębokość : 1 800 mm
Waga (pusty) : 650 kg

KOMPLET ZAWIERA PODAJNIK E 50
Całkowita wysokość : 4 000 mm
Wydajność : 50 l / min.
Moc silnika : 0,75 kW
Moc elektryczna : 400 V, 50 / 60 Hz
Wykonany z blachy stalowej o grubości 2 i 3 mm, wzmocniony profilem stalowym. Wyposażony w silnik, przekładnie, elementy 
toczone, oraz właz inspekcyjny.

SEPARATOR KASKADOWY K 350
Wysokość : 650 mm
Szerokość : 350 mm
Wykonany z blachy stalowej o grubości 3 i 5 mm. Separator montowany jest między podajnikiem a silosem magazynowym.

ODPYLACZ FILTRACYJNY PF 1-L
Odpylacz filtracyjny z automatycznym czyszczeniem filtra przez impuls powietrza. Odpylacz wykonany z blachy stalowej 3 mm 
i profili zamkniętych. Składa się z następujących elementów: komora czysta i komora na frakcje zabrudzeniowe, obudowa jest 
zintegrowana z wkładem filtra i systemem czyszczącym, wentylator.

Specyfikacja techniczna
Wydajność wydechu : 960 m3 / h
Ciśnienie statyczne : 1 200 Pa
Moc silnika : 0,75 kW
Napięcie silnika : 400 V, 50 / 60 Hz
Wkład filtra : 1 szt.
Powierzchnia filtra : 325 × 15 m2
Materiał filtracyjny : włóknina poliestrowa NA 806
Maks. emisja pyłu : < 1,5 mg / nm3
Odpylanie/oczyszczanie : automatycznie przez sprężone powietrze; max. 6 bar sztuka 1 1/2˝ G
Zawory : 1 bar
Ciśnienie impulsu : ± 5
Czas cyklu impulsu : regulowany
Impuls wydechowy : 1
Poziom hałasu : 78 dB (A)
Odsysanie pyłu : worek PVC

ZASOBNIK S-200
Zasobnik na ścierniwo o pojemności 200 litrów. Wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm, wzmocnione profilem stalowym 
i wyposażone w zawór przelewowy i pokrywę zamykającą.

PANEL STEROWANIA
W komplecie z automatycznymi przełącznikami, przełącznikiem zasilania, lampką awaryjną i przyciskami sterującymi.
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RC‑50‑150 to mobilne urządzenie do odzyskiwania ścierniwa, które można użytkować 
wewnątrz lub na zewnątrz. Dzięki systemowi RC‑50‑150 ścierniwa wielokrotnego użytku 
mogą być poddane recyklingowi i odprowadzone do bigbag‑ów lub zbiorników na ścierniwo. 
Wydajność urządzenia zależy od rodzaju stosowanego ścierniwa.

Zasada działania:
Zanieczyszczone powietrze dostaje się przez komorę wlotową kolektora, gdzie ciężkie frakcje 
spadają natychmiast do leja. Gdy powietrze przepływa przez wkłady filtracyjne, pył osadza się 
na zewnętrznej stronie wkładów filtracyjnych. Wkłady filtrujące są czyszczone automatycznie 
impulsem powietrza, bez przerywania operacji. Strumień powietrza otrzepujący filtry jest 
regulowany. Zawory elektromagnetyczne wprowadzają kolejno strumienie sprężonego 
powietrza, do każdej pary wkładów przez otwór Venturiego nad każdym wkładem. Powstały 
impuls powietrza czyści wkłady filtrów. Kurz usunięty z filtra spada do zbiornika / worka.

Zużyty materiał ścierny podawany jest do leja zasypowego, skąd zbierany jest przez podajnik. 
Materiał ścierny rozsypywany jest na sito obrotowe, z otworami 4, 5 i 6 mm (do wyboru). 
Jeśli materiał ścierny zanieczyszczony jest dużymi częściami, takimi jak zgorzelina, zrębki, 
szkło itp., zanieczyszczenia te są oddzielane przez ruch obrotowy sita. Sito jest dostarczane 
w komplecie z przyłączem do odsysania / odciągania pyłu. Następnie ścierniwo przepływa do 
separatora kaskadowo czyszczącego. Pył i nienadające się do ponownego użytku ścierniwo są 
automatycznie usuwane i gromadzone w workach lub usuwane przez oddzielny filtr. Oczyszczony 
materiał ścierny gromadzony jest w workach typu bigbag lub zbiorniku oczyszczarki i jest 
gotowy do ponownego użycia.

Urządzenie dostarczane jest w komplecie z: hakami dźwigowymi, pokrywą inspekcyjną oraz 
elastycznym przewodem odprowadzającym do big bag‑ów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiary (w pozycji stojącej):
Wysokość : 4 780 mm
Szerokość : 2 180 mm
Głębokość : 2 180 mm
Waga : 3 500 kg
Całkowita moc : 2 kW 400 V, 50 / 60 Hz
Sprężone powietrze : 5 bar
Pojemność silosu : 1 600 litrów
Wydajność podajnika : 3 000 l / h
  > dla garnet wynosi 2,3 × 3 000 / 1 000 = 6,9 ton / godzinę
  > dla śrutu staliwnego wynosi 4,5 × 3 000 / 1 000 = 13,5 ton / godzinę

KOMPLET ZAWIERA ZASOBNIK NA ŚCIERNIWO Z SITEM WLOTOWYM
Wymiary po otwarciu:
Wysokość : 650 mm
Szerokość : 700 mm
Głębokość : 500 mm
Wykonany z blachy stalowej o grubości 3 mm. W komplecie z sitem wlotowym i systemem regulacji ścierniwa, aby zapobiec 
przeciążeniu podajnika kubełkowego.

PODAJNIK KUBEŁKOWY E-50
Przekładnia : 0,75 kW
Wydajność : 50 l / min.

AUTOMATYCZE SAMOCZYSZĄCE SITO OBROTOWE TZ-80 (wydajność 80 l na minutę)
Wykonane ze blachy stalowej o grubości 2 mm i 3 mm, wzmocniony profilam. Wyposażony w motoreduktor 0,37 kW 400 Volt, 
i pokrywę inspekcyjną.

Czyszczenie ścierniwa:
Sito obrotowe należy stosować, jeśli materiał ścierny jest zanieczyszczony dużymi frakcjami, takimi jak kamień, wióry, szkło itp. 
Zanieczyszczenia są oddzielane przez ruch obrotowy sita. Ponadto sito jest dostarczane w komplecie z przyłączem wyciągowym.
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SYSTEM CZYSZCZĄCY ŚCIERNIWO
Składa się z separatora kaskadowo czyszczącego, zamontowanego bezpośrednio na wylocie podajnika. Duże zanieczyszczenia są 
oddzielona przez sito w zbiorniku podajnika kubełkowego. Separator kaskadowy połączony jest z przewodem ssącym o średnicy 
180 mm z filtrem(odpylaczem).

Czyszczenie strumieniem powietrza można regulować, aby kontrolować wielkość ścierniwa wielokrotnego użytku. Pył i nieużywany 
materiał ścierny (zbyt drobny) są automatycznie odprowadzane i gromadzone w dużych workach lub usuwane przez oddzielny filtr.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wydajność wydechu : 960 m3 / h
Ciśnienie całkowite : 1 200 Pa
Moc silnika : 0,75 kW 400 / 690 V, 3 Fazy, 50 Hz
Wkład filtra : 1 szt. Ø 325 × 1 000 mm
Powierzchnia filtra : 15 m2
Materiał filtracyjny : włóknina poliestrowa
Procent filtracji : 99,9 %
Maks. emisja pyłu : < 1,5 mg / nm3
Oczyszczanie : automatyczne powietrzem, maks. 6 bar
Zawory elektromagnetyczne : 1 szt. (1˝ G)
Ciśnienie impulsu : 4 bar
Czas cyklu impulsu : regulowany
Impuls wydechowy : 1 wkład jednocześnie
Odsysanie pyłu : worek PCV

SILOS DO MAGAZYNOWANIA ŚCIERNIWA 1 500 L zbiornik zasypowy
Silos zbudowany z blachy stalowej o grubości 3 mm i profili wraz z czujnikiem pojemności ścierniwa i przyłączem dla 2 bigbagów lub 
2 pojemników na ścierniwo.

PANEL STEROWANIA
W komplecie z automatycznymi przełącznikami, przełącznikiem zasilania, lampką awaryjną i przyciskami sterującymi.

KONSTRUKCJA RAMY STALOWEJ
Wszystkie elementy są zamontowane w stabilnej stalowej ramie wraz z hakami dźwigowymi, dzięki czemu urządzenie można łatwo 
przetransportować i wymaga niewielkiego przestoju w celu ustawienia.
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RC‑80‑160 to mobilne urządzenie do odzyskiwania ścierniwa, które można 
użytkować wewnątrz lub na zewnątrz. Dzięki systemowi RC‑80‑1600 ścierniwa 
wielokrotnego użytku mogą być poddane recyklingowi do bigbag‑ów lub 
zbiorników na ścierniwo. Wydajność urządzenia zależy od rodzaju stosowanego 
ścierniwa.

Zasada działania:
Zanieczyszczone powietrze dostaje się przez komorę wlotową kolektora, gdzie 
ciężkie frakcje spadają natychmiast do leja. Gdy powietrze przepływa przez 
wkłady filtracyjne, pył osadza się na zewnętrznej stronie wkładów filtracyjnych. 
Wkłady filtrujące są czyszczone automatycznie impulsem powietrza, bez 
przerywania operacji. Strumień powietrza otrzepujący filtry jest regulowany. 
Zawory elektromagnetyczne wprowadzają kolejno strumienie sprężonego 
powietrza, do każdej pary wkładów przez otwór Venturiego nad każdym 
wkładem. Powstały impuls powietrza czyści wkłady filtrów. Kurz usunięty z filtra 
spada do zbiornika / worka.

Zużyty materiał ścierny podawany jest do leja zasypowego, skąd zbierany 
jest przez podajnik. Materiał ścierny rozsypywany jest na sito obrotowe, 
z otworami 4, 5 i 6 mm (do wyboru). Jeśli materiał ścierny zanieczyszczony jest 
dużymi częściami, takimi jak zgorzelina, zrębki, szkło itp., zanieczyszczenia 
te są oddzielane przez ruch obrotowy sita. Sito jest dostarczane w komplecie 
z przyłączem do odsysania / odciągania pyłu. Następnie ścierniwo przepływa 
do separatora kaskadowo czyszczącego. Pył i nienadające się do ponownego 
użytku ścierniwo są automatycznie usuwane i gromadzone w workach lub 
usuwane przez oddzielny filtr. Oczyszczony materiał ścierny gromadzony jest w workach typu bigbag lub zbiorniku oczyszczarki 
i jest gotowy do ponownego użycia.

Urządzenie dostarczane jest w komplecie z: hakami dźwigowymi, pokrywą inspekcyjną oraz elastycznym przewodem odprowadzającym 
do big bag‑ów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiary (w pozycji stojącej):
Wysokość : 4 780 mm
Szerokość : 2 180 mm
Głębokość : 2 180 mm
Waga : 3 000 kg
Całkowita moc : 2,75 kW 400 V, 50 / 60 Hz
Sprężone powietrze : 5 bar
Pojemność silosu : 1 600 litrów
Wydajność podajnika : 4 800 l / h
  > dla garnet wynosi 2,3 × 4 800 / 1 000 = 11 ton / godzinę
  > dla śrutu staliwnego wynosi 4,5 × 4 800 / 1 000 = 21 ton / godzinę

KOMPLET ZAWIERA ZASOBNIK NA ŚCIERNIWO Z SITEM WLOTOWYM
Wymiary po otwarciu:
Wysokość : 650 mm
Szerokość : 700 mm
Głębokość : 500 mm
Wykonany z blachy stalowej o grubości 3 mm. W komplecie z sitem wlotowym i systemem regulacji ścierniwa, aby zapobiec 
przeciążeniu podajnika kubełkowego.

PODAJNIK KUBEŁKOWY E-80
Przekładnia : 1,5 kW
Wydajność : 80 l / min.

AUTOMATYCZE SAMOCZYSZĄCE SITO OBROTOWE TZ-80 (wydajność 80 l na minutę)
Wykonane ze blachy stalowej o grubości 2 mm i 3 mm, wzmocniony profilam. Wyposażony w motoreduktor 0,37 kW 400 Volt, 
i pokrywę inspekcyjną.

Czyszczenie ścierniwa:
Sito obrotowe należy stosować, jeśli materiał ścierny jest zanieczyszczony dużymi frakcjami, takimi jak kamień, wióry, szkło itp. 
Zanieczyszczenia są oddzielane przez ruch obrotowy sita. Ponadto sito jest dostarczane w komplecie z przyłączem wyciągowym.

STRONA 188 ROZDZIAŁ 8

System recyrkulacji ścierniwa RC-80-160



SYSTEM CZYSZCZĄCY ŚCIERNIWO
Składa się z separatora kaskadowo czyszczącego, zamontowanego bezpośrednio na wylocie podajnika. Duże zanieczyszczenia są 
oddzielona przez sito w zbiorniku podajnika kubełkowego. Separator kaskadowy połączony jest z przewodem ssącym o średnicy 
180 mm z filtrem(odpylaczem).

Czyszczenie strumieniem powietrza można regulować, aby kontrolować wielkość ścierniwa wielokrotnego użytku. Pył i nieużywany 
materiał ścierny (zbyt drobny) są automatycznie odprowadzane i gromadzone w dużych workach lub usuwane przez oddzielny filtr.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wydajność wydechu : 960 m3 / h
Ciśnienie całkowite : 1 200 Pa
Moc silnika : 0,75 kW 400  V, 3 Fazy, 50 Hz
Wkład filtra : 1 szt. Ø 325 × 1 000 mm
Powierzchnia filtra : 15 m2
Materiał filtracyjny : włóknina poliestrowa
Procent filtracji : 99,9 %
Maks. emisja pyłu : < 1,5 mg / nm3
Oczyszczanie : ciągłe, powietrzem, maks. 5 bar
Zawory elektromagnetyczne : 1 szt. (1˝ G)
Ciśnienie impulsu : 4 bar
Czas cyklu impulsu : regulowany
Impuls wydechowy : 1 wkład jednocześnie
Odsysanie pyłu : worek PCV

SILOS DO MAGAZYNOWANIA ŚCIERNIWA 1 500 L
Silos zbudowany z blachy stalowej o grubości 3 mm i profili wraz z czujnikiem pojemności ścierniwa i przyłączem dla 2 bigbagów lub 
2 pojemników na ścierniwo.

PANEL STEROWANIA
W komplecie z automatycznymi przełącznikami, przełącznikiem zasilania, lampką awaryjną i przyciskami sterującymi.

KONSTRUKCJA RAMY STALOWEJ
Wszystkie elementy są zamontowane w stabilnej stalowej ramie wraz z hakami dźwigowymi, dzięki czemu urządzenie można łatwo 
przetransportować i wymaga niewielkiego przestoju w celu ustawienia.
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Prasa do puszek Airblast zgniata wszystkie rodzaje metalowych puszek, wiader oraz 
pojemniki po farbach o pojemności do 30 litrów, z łatwością prasując puszki do jednej 
szóstej ich pierwotnego rozmiaru.

Zapewnia to nie tylko oszczędności w kosztach transportu odpadów na wysypiska, ale 
także pomaga zachować bezpieczniejsze i bardziej uporządkowane miejsce pracy. Po 
umieszczeniu pojemnika po farbie w zgniatarce należy wcisnąć joystick, aby rozpocząć 
około 20 sekundowy cykl, podczas którego drzwi są blokowane przez automatyczny system 
bezpieczeństwa.

Pojemniki umieszczone w kruszarce są automatycznie przekłuwane bez zdejmowania 
pokryw, alternatywnie te same urządzenia odprowadzają osady rozpuszczalnika, gdy jest 
to wymagane, a wyjmowana tacka ociekowa wychwytuje wszelką farbę, olej lub inne 
płyny, które mogą zostać wydalone z pojemnika podczas cyklu kruszenia.

Cechy:

• Bezpieczna i łatwa obsługa
• Nie wymaga instalacji elektrycznej
• Okno podglądu na pełnej wysokości
• Solidna konstrukcja
• Bezobsługowa
• Malowana proszkowo

DANE TECHNICZNE
Całkowita wysokość 2 020 mm

Całkowita szerokość 665 mm

Ogólna głębokość 485 mm

Głębokość po otwarciu drzwi 810 mm

Cykl czasowy kruszarki 20 sekund (na podstawie 30 litrowego pojemnika)

Zapotrzebowanie powietrza 215 dm3/cycle przy ciśnieniu 10 bar

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

8985000 Prasa do puszek 30 l

Dostępna jest również prasa do puszek/pojemników o pojemności od 5 do 205 litrów.
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Dmuchawy Airblast Venturi to idealne rozwiązanie do wentylacji lub usuwania niebezpiecznych 
i wybuchowych oparów ze zbiorników, a także do wielu innych funkcji. Dodatkowo można je 
wykorzystać do chłodzenia maszyn lub pracowników. Zadaniem dmuchawy jest przyjmowanie 
powietrza o wysokim ciśnieniu ze sprężarki i stosowanie zasady zwężki Venturiego do 
wytworzenia ciągu przez podstawę urządzenia. Maksymalne ciśnienie powietrza: 9 bar.

Budowa:

• Wykonana ze stali ocynkowanej
• Jednoczęściowa aluminiowa obudowa wlotowa
• Solidny stalowy dyfuzor ze stali ocynkowanej
• Uziemienie statyczne przymocowane do podstawy urządzenia
• Stalowy uchwyt
• Szybkozłączka do przyłącza wlotowego

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

8850002 A‑1000 Dmuchawa Venturi

8850003 A‑1200 Dmuchawa Venturi

8850006 A‑2900 Dmuchawa Venturi

8850008 A‑4100 Dmuchawa Venturi

8850009 A‑6200 Dmuchawa Venturi

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Uziemienie elektryczne lub uziemienie statyczne jest przymocowane do podstawy wszystkich dmuchaw powietrza. Podczas korzystania 
z tej dmuchawy w zmiennej atmosferze, podłącz przewód uziemiający, aby rozładować ładunki elektrostatyczne, zapobiegając 
gromadzeniu się elektryczności statycznej. Dmuchawy pneumatyczne Airblast nie posiadają dodatkowych elementów i są idealne 
do odpowietrzania obszarów niebezpiecznych. Podstawy wykonane są z wysokiej jakości stopu aluminium. Zarysowane aluminium 
może powodować smugi. Duże naloty, zarysowania aluminium na stali (uderzenie jakimś przedmiotem) może spowodować iskrę 
zapalającą. Zachowaj ostrożność.

Dmuchawy powietrza Venturi nie zawierają dodatkowych elementów. Informacje dotyczące wydajności przedstawione w tym 
katalogu oparte są na urządzeniu, które miało zbiornik czystego powietrza i całkowicie drożne dysze o odpowiedniej średnicy. 
Zabezpiecz dmuchawę na miejscu przed włączeniem dopływu powietrza, ponieważ może się ona przesunąć z pierwotnego położenia.

PRZEPŁYW POWIETRZA

Zużycie powietrza (CFM) Całkowity przepływ powietrza (CFM)

Model 60 PSIG 80 PSIG 100 PSIG 60 PSIG 80 PSIG 100 PSIG

A‑1000 31 41 51 863 1 076 1 205

A‑1200 31 41 51 1 135 1 308 1 465

A‑2900 60 81 101 2 560 3 020 3 698

A‑4100 108 142 178 4 215 4 810 5 435

A‑6200 189 252 380 6 182 7 304 8 220
 

WYMIARY

Model Ogólna 
długość

Średnica 
podstawy

Średnica 
wylotu Rozmiar wlotu Średnica koła 

śrubowego Waga netto

A‑1000 426 mm 186 mm 153 mm 1/2˝ 167 mm 2,5 kg

A‑1200 775 mm 186 mm 178 mm 1/2˝ 167 mm 4 kg

A‑2900 1 124 mm 286 mm 318 mm 1˝ 267 mm 10 kg

A‑4100 1 170 mm 365 mm 362 mm 1˝ 346 mm 17 kg

A‑6200 1 220 mm 432 mm 400 mm 1˝ 394 mm 20 kg

STRONA 192 ROZDZIAŁ 9

Dmuchawa Venturi seria A



Airblast Jet Fan to czterołopatowy wentylator, który działa poprzez strumień dużej 
prędkości sprężonego powietrza, który jest wyrzucany z tylnej krawędzi łopat.

Funkcje:

• Wentylacja w dowolnym miejscu, gdzie dostępne jest sprężone powietrze
• Odpowiedni do wentylacji zbiorników, zbiorników procesowych lub innych 

ograniczonych obszarów / powierzchni w celu usuwania niebezpiecznych oparów 
lub zanieczyszczonego powietrza ze spawania, obróbki strumieniowo‑ściernej 
i innych operacji

• Znamionowe ciśnienie robocze 3 ‑ 8 bar
• Konstrukcja pozwala na niższe obroty przy jednoczesnym przenoszeniu 

znacznych ilości powietrza
• Łożyska są powleczone wysokiej jakości syntetycznym smarem, co zapewnia 

lepszą żywotność
• Zastosowanie jako dmuchawa lub wentylator wyciągowy
• Osłona wentylatora ze stali nierdzewnej polerowanej
• Obróbka termiczna T6 zgodnie ze specyfikacjami aluminium
• Bardzo wytrzymałe, wysokiej jakości uszczelnienie powietrzne dla dłuższej pracy
• Sześć łopat prowadzących dla płynnego przepływu powietrza eliminujące turbulencje

 
Budowa:

• Łopatka wentylatora i obudowa: odporne na iskry aluminium poddane obróbce termicznej T6
• Osłona wiatraka: Stal nierdzewna; spełnia wymogi OSHA
• Wał: Stal nierdzewna
• Mechanizm blokujący ze stali nierdzewnej
• Łożyska: Wysokiej jakości łożyska kulkowe uszczelnione wysokiej jakości smarem syntetycznym
• Kołnierze: pasują do 20˝ i 24˝ American Petroleum Institute tank opening
• Służy do zasilania powietrzem lub po odwróceniu można użyć jako wentylator wyciągowy; mocowania kołnierzy po obu stronach 

są identyczne

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

8850090 Wentylator AB‑JF 20

8850007 Wentylator AB‑JF 24
 
OPCJONALNIE
Opis

20˝ API Płyta kołnierza (508 mm)

24˝ API Płyta kołnierza (609.66 mm)

Wydajność CFM w stosunku do ciśnienia statycznego

Sprężone 
powietrze 

(PSIG)

Średnia 
prędkość 

obrotowa RPM

Zużycie 
powietrza 

CFM

WYDAJNOŚĆ (CFM) W STOSUNKU DO CIŚNIENIA STATYCZNEGO (IN. WC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AB-JF20
40 2 080 60 5 920 3 580 1 650 220 0

60 2 695 114 7 600 5 870 3 860 2 350 1 200 200 0

80 3 225 186 9 100 7 730 6 000 4 410 3 180 2 140 1 190 270 0

100 3 670 292 10 420 9 200 7 850 6 260 4 770 3 650 2 680 1 850 1 070 350

AB-JF24
40 1 565 76 8 104 2 391 0

60 2 053 147 11 005 7 312 2 649 0

80 2 570 225 12 848 9 969 6 223 3 397 1 225 0

100 3 138 338 16 136 13 975 11 295 8 350 6 326 4 638 2 950 1 261 0
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Klimatyzacja sprężonego powietrza jest niezbędna, aby zapewnić 
bezawaryjną pracę urządzeń do obróbki strumieniowo‑ściernej 
i malowania natryskowego, a także narzędzi pneumatycznych. 
Chłodnice usuwają kondensat i olej ze sprężonego powietrza, 
podczas obróbki strumieniowo‑ściernej i dzięki temu uzyskujemy 
lepszą jakość oczyszczanych powierzchni. Klimatyzowane 
powietrze zwiększa wydajność i obniża koszty utrzymania.

Chłodnice sprężonego powietrza
Chłodnice Air After‑Coolers wykorzystują wolne i dostępne 
powietrze atmosferyczne jako czynnik chłodzący. Gorące 
i obciążone wilgocią sprężone powietrze jest skutecznie uzdatniane 
w celu zmniejszenia i wyeliminowania obciążenia wilgocią na 
urządzeniach do obróbki strumieniowo‑ściernej. Urządzenie jest 
dostępne jako model z napędem elektrycznym lub pneumatycznym 
i jest dostarczane w komplecie z separatorem wilgoci i olejarką 
do silników pneumatycznych oraz jest obudowana w wytrzymałą 
ramę przenośną.

Filtry sprężonego powietrza
Filtry Airblast chronią osuszacze sprężonego powietrza, sprzęt, 
oprzyrządowanie i procesy poprzez usuwanie olejów, brudu, rdzy 
i innych rodzajów zanieczyszczeń. Dostarczamy filtry powietrza 
różnych typów; filtry ceramiczne zdolne do filtrowania do 
3 mikronów oraz filtry z membraną światłowodową do filtrowania 
do 0,01 mikrona. Wszystkie elementy filtrujące są zaprojektowane 
i wykonane tak, aby zapewnić maksymalną niezawodność 
i żywotność przy możliwie najniższym spadku ciśnienia.

Wydajności oparte są na podstawie poniższych warunków:
Temperatura otoczenia : 2 ° C ‑ 35 ° C
Ciśnienie robocze : 7 bar (maks. 12 bar)
Wilgotność względna : 60 %
Temp. powietrza na wlocie : 120 ° C
Delta T : 9 ° C (powyżej temperatury otoczenia)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Model Wydajność nominalna (m3 / min.) Zapotrzebowanie powietrza (l / min.)

5082000 ABAC‑30 PN 3 250

5082500 ABAC‑40 PN 4 300

5083500 ABAC‑65 PN 6 450

5084000 ABAC‑80 PN 8 500

5084500 ABAC‑120 PN 12 600

5085000 ABAC‑160 PN 16 750

5085500 ABAC‑200 PN 20 750

5086000 ABAC‑250 PN 25 950
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Kompaktowe, przenośne, łatwe w obsłudze i dobrze zaprojektowane ‑ to 
główne cechy mobilnych systemów odpylania Airblast. Pełna gama łatwych 
w transporcie filtrów, wkładów lub worków do użytku na stoczniach, 
mostach lub do wielu innych operacji czyszczenia strumieniowego. 
Najpopularniejsze rozmiary są odpowiednie dla 6 000, 12 000 i 20 000 
metrów sześciennych na godzinę.

Zasada działania
Powietrze z pyłem dostaje się przez otwór wlotowy do odpylacza, gdzie 
ciężkie cząstki spadają bezpośrednio do zbiornika, natomiast, gdy 
powietrze przepływa przez wkłady filtrujące, pył osadza się na zewnątrz 
poliestrowych wkładów filtracyjnych. Wkłady filtrujące są czyszczone 
automatycznie impulsem powietrza, bez przerywania operacji. Regulowany 
zegar steruje czasem cyklu.

Zawory elektromagnetyczne wprowadzają kolejno strumienie sprężonego 
powietrza do każdej pary wkładów przez otwór Venturiego nad każdym 
wkładem.

Powstały impuls powietrza czyści wkłady filtrów. Pył usunięty z filtra spada do zbiornika / worka. Odpylacz posiada nowoczesny 
i bezpieczny moduł sterowania wentylatorem i zaworami elektromagnetycznymi. Ponadto w komplecie panel elektryczny 
z automatycznymi przełącznikami sterującymi, wyłącznikiem głównym, lampkami sygnalizacyjnymi i przyciskami sterującymi do 
wentylatora i jednostki sterującej zaworami do czyszczenia wkładów.

MOBILNY ODPYLACZ
DC-6 DC-12 DC-20

Wydajność wydechu (m3 / h) 6 000 12 000 20 000

Ciśnienie statyczne (Pa) 2 000 2 000 3 000

Silnik elektryczny 
(kW) 
(Volt) 
(Faza) 
(Hz)

 
5,5 
400 
3 
50

 
12 
400 
3 
20

 
30 
400 
3 
50

Wkład filtra (szt.) 6 12 20

Powierzchnia filtra (m2) 93,6 187,2 312

Materiał filtracyjny Włóknina poliestrowa

Typ NA ‑ 806

Włóknina poliestrowa

Typ PE ‑ 806

Włóknina poliestrowa

Typ NA ‑ 806

Procent filtracji (%) 99,9 99,9 99,9

Max.emisja pyłu (mg / nm3) < 3 < 3 < 3

Worki do zbierania (szt.) 2 4 4

Średnica węża połączeniowego 
(mm) 1 × 300 2 × 300 z zaworem 

regulacyjnym
3 × 300 z zaworem 

regulacyjnym

Odpylanie Ciągłe przez sprężone powietrze maks. 5 bar

Zawory elektromagnetyczne 6 (1˝G) 4 (1 1/2˝G) 8 (1 1/2˝G)

Ciśnienie impulsu (bar) ± 4 ± 5 ± 5

Czas cyklu impulsu Regulowany

Impuls wydechowy 1 wkład jednośczenie 3 wkłady jednocześnie 2 lub 3 wkłady jednocześnie

Wizjer inspekcyjny 1 szt. 2 szt. 1 szt.

Waga (kg) ± 900 ± 1 260 ± 2 300

Wymiary 
Długość całkowita (mm) 
Szerokość(mm) 
Wysokość (mm)

 
2 300 
1 150 
2 150

 
3 350 
2 050 
2 350

 
4 500 
2 000 
2 400
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Mobilny system odpylania „przeciwwybuchowy” odpowiedni do 
odsysania pyłu podczas metalizacji drutem cynkowo‑aluminiowym 
85 / 15 lub 100% drutem cynkowym z blachy stalowej o grubości 
3 mm wzmocnionej profilami stalowymi.

Komplet zawiera:

• Kompletny odpylacz z wkładem przeciwwybuchowym ATEX 
odpowiedni do odsysania pyłu podczas metalizacji za pomocą 
drutu cynkowego / aluminiowego 85 / 15 i piaskowania. Maks. 
KST 250 bar ‑ m / s

• Panel przeciwwybuchowy umieszczony na górze odpylacza
• Bezpośrednio napędzany wentylator, odpowiedni dla strefy 21
• Wentylator jest wyposażony w obudowę redukującą hałas, 

poziom hałasu ok. 72 dbA
• System kanałów wentylacyjnych wraz z zaworem zwrotnym 

i specjalnym separatorem wstępnym
• Wylot powietrza zawiera tłumik
• Cała instalacja jest uziemiona, terminal uziemiający zapewni 

klient; połączenie w pobliżu odpylacza

MOBILNY ODPYLACZ
Wydajność wydechu (m3 / h) 6 000

Maks.wartość KST (bar ‑ m/s) 250

Ciśnienie statyczne (Pa) 3 200

Silnik elektryczny 
(kW) 
(Volt) 
(Hz)

 
7,5 

400 / 690 
50

Wentylator EX II 3D T 80 º  ‑ bezpośrednio napędzany

Wkład filtra (szt.) 12

Powierzchnia filtra (m2) 187,2

Materiał filtracyjny Antystatyczny

Klasa filtra BIA kategoria M

Procent filtracji (%) 99,9

Max.emisja pyłu (mg / nm3) < 0,2

Odpylanie Automatyczne przez sprężone powietrze maks. 6 bar

Średnica węża połączeniowego (Ø mm) 300

Ciśnienie impulsu (bar) ± 5

Czas cyklu impulsu Regulowany

Przyłącze pneumatyczne 1/2˝

Zbieranie pyłu (bęben w l) 50

Waga (kg) ± 1 500

Wymiary 
Długość całkowita (mm) 
Szerokość(mm) 
Wysokość (mm)

 
4 410 
1 580 
2 440
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Osuszacze chłodzone powietrzem Airblast służą do suszenia powietrza 
o wilgotności względnej do 100 % (RH) w temperaturach od ‑ 30 ° C do 
+ 40 ° C .

Zastosowania osuszacza są liczne i szeroko rozpowszechnione, np.:

• Obróbka powierzchni podczas śrutowania i malowania zbiorników
• Przemysł stoczniowy / żeglugowy
• Kontrolowanie poziomu wilgotności w procesach produkcyjnych
• Ochrona urządzeń wrażliwych na korozję
• Poprawa klimatu w wilgotnych obszarach
 
Osuszacze powietrza są dostarczane jako kompletne urządzenie 
z wentylatorami, filtrami, wirnikiem i sterownikami. Osuszacz jest 
gotowy do instalacji na miejscu i podłączenia do standardowych 
kanałów. Każdy osuszacz jest dostosowany do lokalnych warunków 
i potrzeb klienta.

OSUSZACZE – WERSJA NA DALEKI WSCHÓD
DH6000S DH9000S DH12000S DH18000S

Przepływ powietrza (m3 / h) 6 000 9 000 12 000 18 000

Moc kompresora (KM / kW) 40 / 30 50 / 37 60 / 45 110 / 82

Wydajność kompresora (kW / h) 150,5 191,4 207,0 379,6

Moc dmuchawy (kW) 5,5 11 15 30

Wydajność grzewcza (kW) 27 27 27 54

Moc wentylatora (kW) 2 × 2,2 3 × 2,2 3 × 2,2 6 × 2,2

Ciśnienie statyczne (Pa / H2O) 2 000 2 500 3 000 4 000

Zapotrzebowanie elektryczne (kW) 66,9 81,6 93,6 179,2

Kondensator Miedziany przewód / Aluminiowe lamele

Parownik Miedziany przewód / Miedziane lamele

Wymiary zewnętrzne D × Sz × W (mm) 2 800 × 2 200 × 2 220 3 800 × 2 300 × 2 420 3 800 × 2 300 × 2 520 5 920 × 2 300 × 2 500

Waga (t) 2,8 3,5 4 7

Wymiary rozładunkowe (mm) 2 ‑ Ø 280 3 ‑ Ø 280 4 ‑ Ø 280 6 ‑ Ø 280

Uwaga (wszystkie modele):
Zasilanie : 3‑fazowe plus uziemienie 415 V / 50 Hz
Czynnik chłodniczy : R22
Kontrola stopnia chłodzenia : 25 % ~ 50 % ~ 75 % ~ 100 %
Medium chłodzące : Powietrze
Warunki rozładunkowe : 25 ± 3 ° C / RH poniżej 45 %
 
Polityka naszej firmy to nieustanne ulepszanie naszych urządzeń i zastrzegamy sobie prawo do zmiany wymiarów i specyfikacji bez 
uprzedniego powiadomienia.
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Osuszacz - wersja na Daleki Wschód



WYMIARY
DH6000S DH9000S DH12000S DH18000S

A (mm) 2 800 3 800 3 800 5 920

B (mm) 2 200 2 300 2 300 2 300

C (mm) 2 220 2 420 2 520 2 500

D (mm) 1 300 1 300 1 300 1 300
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Osuszacze chłodzone powietrzem Airblast służą do suszenia powietrza 
o wilgotności względnej do 100 % (RH) w temperaturach + 40 ° C .

Zastosowania osuszacza są liczne i szeroko rozpowszechnione, np.:

• Obróbka powierzchni podczas śrutowania i malowania zbiorników
• Przemysł stoczniowy / żeglugowy
• Kontrolowanie poziomu wilgotności w procesach produkcyjnych
• Ochrona urządzeń wrażliwych na korozję
• Poprawa klimatu w wilgotnych obszarach
 
Osuszacze powietrza są dostarczane jako kompletne urządzenie 
z wentylatorami, filtrami, wirnikiem i sterownikami. Osuszacz jest 
gotowy do instalacji na miejscu i podłączenia do standardowych 
kanałów. Każdy osuszacz jest dostosowany do lokalnych warunków 
i potrzeb klienta.

OSUSZACZE – WERSJA NA BLISKI WSCHÓD
DH6000M DH9000M DH12000M DH18000M

Przepływ powietrza (m3 / h) 6 000 9 000 12 000 18 000

Moc kompresora (KM / kW) 60 / 45 80 / 60 100 / 75 140 / 105

Wydajność kompresora (kW / h) 207 277 340 490

Moc dmuchawy (kW) 5,5 11 15 30

Wydajność grzewcza (kW) 27 54 54 27

Moc wentylatora (kW) 3 × 2,2 4 × 2,2 6 × 2,2 8 × 2,2

Ciśnienie statyczne (Pa / H2O) 2 000 2 500 3 000 4 000

Zapotrzebowanie elektryczne (kW) 85 134 157 225

Kondensator Miedziany przewód / Aluminiowe lamele / Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Parownik Miedziany przewód / Miedziane lamele / Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Wymiary zewnętrzne D × Sz × W (mm) 3 800 × 2 300 × 2 500 4 900 × 2 300 × 2 500 5 900 × 2 300 × 2 520 6 500 × 2 300 × 2 500

Waga (t) 3,8 5,5 7 8

Wymiary rozładunkowe (mm) 2 ‑ Ø 300 3 ‑ Ø 300 4 ‑ Ø 300 6 ‑ Ø 300

Uwaga (wszystkie modele):
Zasilanie : 3‑fazowe plus uziemienie 415 V / 50 Hz
Czynnik chłodniczy : R22
Kontrola stopnia chłodzenia : 25 % ~ 50 % ~ 75 % ~ 100 %
Medium chłodzące : Powietrze
Warunki rozładunkowe : 25 ± 3 ° C / RH poniżej 45 %
 
Polityka naszej firmy to nieustanne ulepszanie naszych urządzeń i zastrzegamy sobie prawo do zmiany wymiarów i specyfikacji bez 
uprzedniego powiadomienia.
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Osuszacz - wersja na Bliski Wschód



WYMIARY
DH6000M DH9000M DH12000M DH18000M

A (mm) 3 800 4 800 5 900 6 500

B (mm) 2 300 2 300 2 300 2 300

C (mm) 2 500 2 500 2 520 2 500

D (mm) 1 300 1 300 1 300 1 300
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Produkty Strona
Termometr cyfrowy DTH‑100 202
Termometr magnetyczny MTH‑110 / 111 203
Miernik punktu rosy DPM‑120 204
Higrometr WHM‑130 206
Kalkulator punktu rosy DPC‑140 207
Miernik zasolenia powierzchni SSM‑200 208
Zestaw Bresle’a BTK‑220 210
Łatki Bresle’a BTP‑230 212
Księga norm przygotowania powierzchni RGB‑260 213
Zestaw do pomiaru profilu powierzchni TXT‑300 / TXG‑320 214
Komparator chropowatości powierzchni SRC‑340 / 341 215
Miernik profilu powierzchni SPG‑360 216
Miernik grubości powłoki suchej DFT‑400 / 420 217
Miernik grubości powłoki suchej DFT‑440 219
Miernik grubości powłoki suchej DFT‑441 220
Sondy dla DFT‑440/441 221
Miernik grubości powłoki mokrej WFT‑450 / 455 (grzebień) 222
Hydrauliczny miernik przyczepności HAT‑500 223
Nóż do nacinania metodą siatki nacięć CHC‑520 225
Miernik szczelności powłoki wysokonapięciowy HOD‑600 226
Miernik szczelności powłok niskonapięciowy PHD‑620 228
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Termometr cyfrowy DTH‑100 umożliwia natychmiastowy pomiar 
temperatury podłoża.

Cyfrowy wyświetlacz wyraźnie wskazuje aktualną temperaturę 
i automatycznie aktualizuje się wraz ze zmianą temperatury.

Ergonomiczna obudowa zapewnia wygodne dopasowanie do 
dłoni użytkownika i możliwość przechowywania w kieszeni. 
Urządzenie jest dostarczane w ochronnym etui.

Składana sztywna sonda kontaktowa ze stali nierdzewnej jest zabezpieczona w korpusie obudowy, gdy nie jest 
używana, chroniąc przed przypadkowym uszkodzeniem.

Po rozłożeniu sondy z obudowy urządzenie włącza się i jest gotowe do użycia. Funkcja automatycznego oszczędzania 
baterii wyłącza produkt po pięciu minutach bezczynności.

Dokładne informacje o temperaturze są niezbędne, aby zapewnić utrzymanie temperatury podłoża powyżej punktu 
rosy i tym samym zapobiec tworzeniu się wilgoci na przygotowywanej powierzchni.

Świadectwo kalibracji akredytowane przez UKAS (United Kingdom Accreditation Service) jest dostępne jako opcja 
dodatkowa na życzenie klienta.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis Zakres Rozdzielczość Tolerancja Nr. kat. certyfikatu

7861000 Termometr cyfrowy DTH‑100 ‑ Metryczny ‑ 50 ° C ‑ + 300 ° C 1 ° C ± 1 % 7861005

7861001 Termometr cyfrowy DTH‑100 ‑ Imperialny ‑ 50 ° F ‑ + 572 ° F 1 ° F ± 1 % 7861005

STRONA 202 ROZDZIAŁ 10

Termometr cyfrowy DTH-100



Termometr magnetyczny MTH‑110 umożliwia pomiar temperatury podłoża. Jest 
to informacja niezbędna, aby zapewnić utrzymanie temperatury podłoża powyżej 
punktu rosy i tym samym zapobiec tworzeniu się wilgoci na przygotowywanej 
powierzchni.

Termometr magnetyczny MTH‑110 mierzy temperaturę powierzchni. Termometr 
można łatwo ustawić na podłożach żelaznych za pomocą znajdującego się na 
termometrze magnesu. Temperaturę powierzchni można odczytać zarówno 
w ° C, jak i ° F. Zakres pomiarowy wynosi od ‑ 10 ° C do + 70 ° C; + 1 ° F do + 160 
° F. Średnica termometru wynosi 63 mm. Może być stosowany w próżni. Brak 
plastikowych części na zewnątrz termometru.

Magnetyczny termometr MTH‑110 jest dostarczany w skórzanym etui z zaczepem 
na pasek.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis Zakres

7861100 Termometr magentyczy MTM‑110
‑ 10 ° C ‑ + 70 ° C

+14 ° F ‑ + 160 ° F

10
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DPM‑120 to wielofunkcyjny przyrząd, którego można używać do pomiaru, rejestrowania 
i analizy istotnych parametrów klimatycznych dla obróbki powierzchni metalowych: 
temperatury powietrza, temperatury powierzchni, wilgotności względnej i punktu rosy. 
Dodatkowe informacje, takie jak godzina i data wykonanych odczytów, są zapisywane, by 
móc je wykorzystać w przyszłości. Ergonomiczny i wytrzymały DMP‑120 jest dostarczany 
w wygodnej torbie ochronnej.

Dokładne informacje o temperaturze i wilgotności są ważne, aby mieć pewność, że podłoże 
pozostaje w zakresie zalecanych parametrów specyfikacji powłoki, lub że temperatura 
podłoża pozostaje powyżej panującego punktu rosy.

Funkcje

• Duży wyświetlacz graficzny
• Obsługa jedną ręką
• Prosty interfejs użytkownika sterowany za pomocą intuicyjnego menu
• Rozbudowane możliwości rejestrowania danych, data i godzina odczytu są 

przechowywanew mierniku
• Interfejs USB łączy urządzenie z komputerem w celu programowania i pobierania 

danych
• Możliwość zastosowania jako narzędzie do wykonywania pomiarów „od ręki” lub jako 

„samodzielny” rejestrator danych
• Wytrzymała, ergonomiczna obudowa
• Możliwość ustawienia limitów dla każdego parametru
• Alarmy dźwiękowe i wizualne
• Możliwość wyboru jednostki temperatury Celsjusz / Fahrenheit
• Automatyczny wskaźnik trendu pokazuje trend warunków klimatycznych
• Wysokiej klasy czujniki przemysłowe i wbudowane sondy
• Zintegrowana latarka LED
• Dołączone oprogramowanie do monitorowania temperatury i wilgotności
• Certyfikat kalibracji ważny 2 lata
 
Zgodny z międzynarodowymi standardami:ISO 8502‑4, ASTM D3276‑05, BS 7079‑B4, NACE RP prop 97.

SPECYFIKACJA MIERNIKA PUNKTU ROSY DPM-120 NR KAT. 7861200
Wilgotność

• Dokładność (0 … 80 ° C, 0 … 176 ° F) ± 3 % RH
• Rozdzielczość pomiaru 0,1 %
• Zakres pomiaru 0 … 100 % RH

Temperatura Ta (powietrze)
• Dokładność ± 0,5 ° C, ± 1 ° F (w pełnym zakresie pomiarowym)
• Rozdzielczość pomiaru 0,1 ° C, 0,1 ° F
• Zakres pomiaru ‑ 20 … + 80 ° C, ‑ 4 … + 176 ° F

Temperatura Ts (podłoże)
• Dokładność ± 0,5 ° C, ± 1 ° F (w pełnym zakresie pomiarowym)
• Rozdzielczość pomiaru 0,1 ° C, 0,1 ° F
• Zakres pomiaru ‑ 30 … + 60 ° C, ‑ 22 … + 140 ° F

Temperatura Ts (powierzchnia zewnętrzna)
• Dokładność ± 0,5 ° C, ± 1 ° F (w pełnym zakresie pomiarowym)
• Rozdzielczość pomiaru 0,1 ° C, 0,1 ° F
• Zakres pomiaru ‑ 30 … + 60 ° C, ‑ 22 … + 140 ° F

Wyświetlacz Prezentacja graficzna z podświetleniem
• Zakres temperatury pracy ‑ 20 … + 60 ° C, ‑ 4 … + 140 ° F

Klawiatura
• Menu 3
• On / Off 1 (elektroniczny)
• Latarka LED 1 (elektroniczny)
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Pamięć

• Typ Dynamiczny

• Pamięć w trybie ręcznym 6 000 zestawów danych w trybie ręcznym

• Zestaw danych w trybie ręcznym czas / data, wilgotność, Ta, Ts, Td, Tdelta

• Pamięć w trybie pracy w interwałach 12 000 zestawów danych w trybie pracy w interwałach

• Zestaw danych w trybie pracy w interwałach R Wilgotność, Ta i Ts. Inne parametry oraz data i godzina są obliczane

• Partie Maks. 8 partii

Pomiar / Funkcje

• Limity Można ustawić dla każdego parametru

• Alarmy Sygnał dźwiękowy, symbol na wyświetlaczu i CZERWONA lampka LED

• Funkcja zatrzymania Tak

• Przechowywanie danych Dwa tryby: ręczny i interwałowy (automatyczny)

• Przywoływanie danych Miernik wyświetla średnią, min. / maks. każdej partii. Pobieranie na 
komputer możliwe za pomocą opcjonalnego adaptera

• Wskaźnik baterii Tak, szczegółowy

• Wskaźnik trendu Tak

• Interfejs użutkownika Menu sterowane za pomocą klawisza góra / dół / enter

• Języki 4 języki, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański

• Extra Wbudowana latarka LED

10
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WHM‑130 może być używany do szybkiego, łatwego i ekonomicznego 
obliczania aktualnej temperatury punktu rosy w połączeniu z tabelą 
obliczeń punktu rosy.

Dokładne informacje o temperaturze punktu rosy są niezbędne, aby 
zapewnić utrzymanie temperatury podłoża powyżej punktu rosy 
i tym samym zapobiec tworzeniu się wilgoci na przygotowywanej 
powierzchni.

Szybki obrót higrometru WHM‑130 powoduje ruch powietrza wokół 
końcówek termometru. Wynikowe odczyty temperatury można 
wykorzystać w tabeli obliczeń punktu rosy lub kalkulatorze punktu 
rosy, aby obliczyć wilgotność względną oraz punkt rosy. WHM‑130 
jest dostarczany w twardym plastikowym futerale ochronnym.

Certyfikat kalibracji akredytowany przez UKAS jest dostępny jako 
opcja dodatkowa.

Zgodny z międzynarodowymi standardami: BS 2842, ASTM E 337 B.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis Zakres Rozdzielczość Tolerancja Nr. kat. certyfikatu

7861300 WHM‑130 ‑ 5 ° C ‑ + 50 ° C 0,5 ° C ± 2 % 7861320
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Kalkulator punktu rosy DPC‑140 może być używany 
w połączeniu z higrometrem WHM‑130 (lub elektronicznym 
miernikiem temperatury i wilgotności względnej) w celu 
szybkiego, łatwego i ekonomicznego obliczenia aktualnej 
temperatury punktu rosy.

Dokładne informacje o temperaturze punktu rosy są 
niezbędne, aby zapewnić utrzymanie temperatury podłoża 
powyżej punktu rosy i tym samym zapobiec tworzeniu się 
wilgoci na przygotowywanej powierzchni.

DPC‑140 jest łatwy w użyciu do ustalenia punktu rosy: 
po zarejestrowaniu odczytów temperatury z higrometru 
WHM‑130, na podstawie pomiarów temperatury suchej 
(górna biała skala 1) względem pomiarów temperatury 
mokrej (górna czarna skala), określamy punkt rosy. 
Odczytujemy punkt rosy w oknie 2 w stosunku do wcześniej 
ustalonego pomiaru temperatury mokrej.

DPC‑140 jest dostarczany w etui ochronnym.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis Zakres Tolerancja

7861400 Kalkulator punktu rosy DPC‑140 ‑ 10 ° C ‑ + 50 ° C ± 1 %

10
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Miernik poziomu soli rozpuszczalnych SSM został opracowany specjalnie w celu zastąpienia 
metody Bresle’a do określenia poziomu soli rozpuszczalnych na powierzchniach 
magnetycznych. Urządzenie zaprojektowano w oparciu o obecną metodę wykrywania soli 
łatkami Bresle’a, i zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych 
Stanów Zjednoczonych dnia 28 sierpnia 2012 r. pod nr 8,252,600. SSM dokładnie 
kopiuje proces „Łatek Bresle’a”, ale z większą dokładnością i odtwarzalnością. Pomiary 
są zautomatyzowane i nie ma żadnych materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem wody 
destylowanej). Pełna sekwencja testowa zajmuje mniej niż minutę. SSM jest zatwierdzony 
jako autoryzowana alternatywa dla metody „Łatek Bresle’a”.

Korzyści

• Dokładne, łatwe pomiary
• Pamięć przechowuje do 1000 pomiarów do pobrania i analizy
• Powtarzalne wyniki
• Wytrzymałe, solidne urządzenie pomiarowe
• Prosta instrukcja obsługi
• Zredukowane etapy procesu (17 kroków zredukowanych do 6 kroków)
• Skrócony czas procesu
• Eliminuje zanieczyszczenia powierzchni wywołane procesem (lepka pozostałość po łatach)
• Sprzęt łatwo transportowalny (inspekcje zbiorników)
• Zwiększone bezpieczeństwo (wyeliminowano strzykawki/igły)
• Zminimalizowany błąd operatora
• Wtrysk wody dejonizowanej
• Funkcja automatycznego zapisu danych (skonfigurowany do pracy z dowolną dokumentacją techniczną (CTF))
 
 

SPECYFIKACJA
Norma Odpowiednik normy ISO 8502‑9 (Metoda polowa do konduktometrycznego oznaczania soli 

rozpuszczalnych w wodzie; Metoda Bresle’a) zgodnie z NACE SP0508‑2008.2008
Powierzchnia pomiaru 1 250 mm
Metoda zamocowania Magnetyczny z uszczelką silikonową (bez wpływu na jakość powierzchni; udowodniono, że uszczelnia 

głębokie wżery)
Metoda wtrysku wody Zautomatyzowany, z prostym naciśnięciem dozownika
Dawka 3 ± 0005 ml
Kroki procesu 
pomiarowego 5

Całkowity czas procesu 60 sekund (od pomiaru do pomiaru)
Zakres pomiaru 0 ‑ 100 μS / cm
Rozdzielczość 1 μS / cm
Dokładność pomiaru ± 3 μS / cm
Zakres temp. 
powierzchni 5 ° C ‑ 50 ° C (41 ° F ‑ 122 ° F)

Dokładność czujnika 
temp. ± 3 ° C (± 0,54 ° F)

Średnica krzywizny: Standardowa głowica pomiarowa >=  44 cale  / 1 100 mm

Głowica pomiarowa 1 26 <=> 42 cale  / 650 <=> 1050 mm

Głowica pomiarowa 2 14 <=> 24cale  / 350 <=> 600 mm

Głowica pomiarowa 3 8 <=> 12cali  / 200 <=> 300 mm μS
Odczyt μS / cm lub mg / m2
Pamięć Mieści do 1000 pomiarów (10 partii po 100 pomiarów w każdej)
Łączność przez USB z komputerem lub laptopem
Zasilanie Akumulator litowo‑jonowy
Klasa IP IP54
Wymiary (tylko 
przyrząd) 21 × 10 × 8 cm

Waga (tylko przyrząd) 780 g
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INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
SSM można kupić w dwóch wersjach: w wersji „Lite”, która umożliwia wykonanie 50 pomiarów z możliwością zakupu 
dodatkowych pomiarów w razie potrzeby, oraz w wersji „Unlimited”, która może dokonywać nieograniczonych odczytów. Wersja 
„Lite” umożliwia obniżenie początkowej ceny zakupu SSM i zakup dodatkowych odczytów dla konkretnych projektów. Wersję 
„Lite” można uaktualnić do wersji „Unlimited” kupując licencję.

Nr kat. Opis

7862000

Zestaw do pomiaru poziomu soli rozpuszczalnych SSM‑200 (wersja bez ograniczeń), zawiera:

• Miernik poziomu soli rozpuszczalnych
• Adapter SSM do płaskich powierzchni
• Dozownik
• Zasilacz
• Kabel USB i oprogramowanie komputerowe
• Płyn kalibrujący
• Walizka
• Certyfikat właściwości użytkowych
• Nieograniczone pomiary

7862001 Zestaw do pomiaru poziomu soli rozpuszczalnych SSM‑200 (wersja “Lite”). Tak samo jak powyżej tylko z 50 
pomiarami.

7862004 Aktualizacja licencji z wersji „Lite” do wersji „Unlimited”

7862005 100 pomiarów

7862011 Adapter do rury o średnicy 65 ‑ 105 cm (26˝ ‑ 42˝)

7862012 Adapter do rury o średnicy 35 ‑ 60 cm (14˝ ‑ 24˝)

7862013 Adapter do rury o średnicy 20 ‑ 30 cm (8˝ ‑ 12˝)

7862014 Zestaw adapterów do rur o średnicy 20 ‑ 105 cm (8˝ ‑ 42˝)

7862015 Kontrola wydajności do SSM‑200 z certyfikatem

10

STRONA 209ROZDZIAŁ 10

Miernik zasolenia powierzchni SSM-200



Obecność soli na podłożu może prowadzić do przedwczesnego uszkodzenia powłoki. Większość 
wysokowydajnych systemów antykorozyjnych wymaga, aby stal była oczyszczona zgodnie 
z powszechnie znaną normą przed nałożeniem powłoki.

Po nałożeniu łatki Bresle’a na badaną powierzchnię dokonujemy wtrysku wodą destylowaną, 
a następnie ją odciągamy i czynność tę powtarzamy wymaganą ilość razy przed analizą 
w mierniku przewodności (konduktometrze). Różnica w tych dwóch odczytach pokazuje pomiar 
przewodnictwa wody, mnożąc wynik przez 0,4 otrzymujemy wynik obecności soli wyrażonych 
w częściach na milion.

Zestaw testowy Bresle BTK‑220 zawiera niezbędne urządzenia do oceny poziomu soli rozpuszczalnych 
na powierzchniach oczyszczonych strumieniowo przed nałożeniem powłoki. Wewnątrz zestawu 
testowego Bresle’a znajduje się miernik przewodności, który jest wykorzystywany do oceny 
zanieczyszczeń podłoża jonami soli w postaci chlorków, siarczanów i azotanów. Zestaw testowy 
Bresle’a jest zgodny ze standardami ISO opisującymi metodę Bresle’a, które stwierdzają, że 
przewodnictwo jest głównie wprost proporcjonalne do stężenia rozpuszczonych soli w roztworze.

Zanieczyszczenie ścierniwa
Zestaw Bresle’a nadaje się również do określania zanieczyszczenia ścierniwa. Zapobiega to 
rozpuszczeniu soli w odzyskanym ścierniwie, które może zanieczyszczać czyszczoną powierzchnię.

Cechy
Unikalna procedura bezpośredniego próbkowania (DSP) w celu zapewnienia szybkości i dokładności 
pomiaru. Do 60 razy dokładniejszy niż w przypadku innych dostępnych zestawów.

Obszary zastosowania
Powłoki morskie, ochronne, powlekanie rurociągów, produkcja farb, wykończenie powierzchni, 
malowanie proszkowe.

Norma
ISO 8502‑6, ISO 8502‑9, ISO 11127‑6.

 
SPECYFIKACJA

Zakres miernika 
przewodności 0,1 ‑ 20 000 mg / m2 (metoda DSP)

Rozdzielczość miernika 0,1 mg / m2
Dokładność miernika 1 %
Ilość łat w komplecie 25
Zakres pomiaru temperatury 0 ° C ‑ 50 ° C
ATC 0 ° C ‑ 50 ° C
Temperatura normalizacji 25 ° C
Automatyczne wyłączenie 8,5 minuty po ostatnim naciśnięciu klawisza
Klasa IP IP67
Automatyczna kalibracja 84 μS / cm
Powierzchnia łaty 12,50 cm2
Rodzaj łaty membrana lateksowa
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INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

7862200 Kompletny zestaw testowy Bresle’a BTK‑220 (zawiera cześci zamienne jak niżej)

Części zamienne

7862210 Łaty Bresle’a (opakowanie 25 szt.)

7862220 Cyfrowy miernik przewodności (wodoodporny)

7862221 Roztwór myjący 50 ml

7862222 Płyn kalibracyjny 84 μS, 50 ml

7862223 Kubeczki 30 ml (zestaw 25 szt.)

7862230 Strzykawka wraz z igłą 3,0 ml

7862240 Woda destylowana 200 ml

Opcjonalnie

7862205 Certyfikat kalibracji dla BTK‑220

7862212 Certyfikat zgodności łat dla BTK‑220

7862213 Osłona magnezowa

Na życzenie

Zlewka to testowania ścierniwa 100 ml

Standardowy komplet zawiera:

• Walizka
• Cyfrowy miernik przewodności (konduktometr)
• 25 szt. Łat Bresl’a
• Woda destylowana
• Płyn kalibracyjny i roztwór myjący
• Kubeczki i strzykawki
• Instrukcja obrazkowa

Zachowaj ostrożność

• Zawsze czyść instrument po użyciu i przechowuj w walizce, gdy nie jest używany.
• W zależności od częstotliwości użytkowania na sondzie może pojawić się cienki film. Użyj czystej bawełnianej 

szmatki i roztworu myjącego, aby to usunąć.
• Zawsze przechowuj instrument w walizce, gdy nie jest używany.
• Zalecamy coroczną kalibrację.
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Łata Bresle’a to samoprzylepna łata do pobierania próbek 
rozpuszczalnych zanieczyszczeń na badanej powierzchni.

Zastosowanie
Zanieczyszczenia powierzchni, takie jak sól, mogą powodować 
uszkodzenie powłoki i zwiększać koszty utrzymania statków, 
budynków przemysłowych i konstrukcji stalowych. Uszkodzenie 
powłoki, takie jak pęcherze i korozja, mogą być wynikiem zbyt 
wysokiego poziomu soli przed malowaniem. Metoda Bresle’a opisana 
w ISO 8502‑6 jest powszechnie stosowana do pomiaru poziomu 
soli powierzchniowych przed nakładaniem powłok. Tak zwana łata 
Bresle’a (mała samoprzylepna plastikowa łatka) z odtłuszczoną 
lateksową membraną jest stosowana do sprawdzania obecności soli, 
takich jak chlorki i siarczany na podłożu przed nałożeniem powłoki.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Nr kat. 7862210

Opis Łaty Bresle (pakowane w plastikowe pojemniki po 25 szt.)

Specyfikacja 
techniczna

Rozmiar 
Objętość próbki 
Obszar testowy 
Test warunków skrajnych

5 × 5 cm (2,0” × 2,0”) 
2,5 ml 
12,5 cm2 (1,93 cale kwadratowe) 
spełnia ISO8502‑6 Annex A

Materiał Elastyczna warstwa 
Taśma 
Papier ochronny

Lateks 
PE z klejem akrylowym 
Pokryty

Jedna łata Bresle’a przyczyni się do mniej niż 0,8 μg NaCI / cm2
Certyfikacja Każda partia produkcyjna łat Bresle’a Airblast jest certyfikowana przez akredytowane laboratorium 

badawcze ISO 17025

Przechowywanie Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. Trzymaj łatę Bresle’a z dala od bezpośredniego światła 
słonecznego.
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Księga ISO 8501‑1 zawiera fotografie referencyjne dla różnych stopni skorodowania i klas 
przygotowania, które służą do określenia jakości przygotowania powierzchni.

Księga norm klasy czystości powierzchni identyfikuje cztery stopnie skorodowania (określane 
jako stany wyjściowe powierzchni stali). Zgorzelina i rdza są powszechnie spotykane na 
niezabezpieczonych powierzchniach stalowych i stali przechowywanych w magazynach. Norma 
określa również stopnie wizualnej czystości powierzchni, określane jako stopnie przygotowania 
niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok. Te poziomy czystości wizualnej są związane z powszechnymi metodami 
czyszczenia powierzchni stosowanymi przed malowaniem.

Narzędzie przeznaczone do wizualnej oceny stopni skorodowania oraz stopni przygotowania 
powierzchni, zawiera 28 reprezentatywnych przykładów fotograficznych.

Księga zawiera również wysokiej jakości kolorowe zdjęcia stopni powierzchni oczyszczonej 
strumieniowo Sa1, Sa2, Sa2.5 i Sa3, wraz ze szczegółowymi opisami i zawiera zdjęcia ze 
szwedzkiej normy SIS SS 05 59 00.

Norma określa również stopnie wizualnej czystości powierzchni Przygotowane przez ISO 
(Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna).

Zgodny z międzynarodowymi standardami: ISO 8501‑1, SIS SS 05 59 00.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

7862600 Księga norm klasy czystości powierzchni ISO 8501‑1
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Taśma aplikacyjna testex TXG‑300 dokładnie odwzorowuje profil 
powierzchni po obróbce strumieniowo‑ściernej, który można 
odczytać za pomocą miernika testex TXG‑320.

Osiągnięcie prawidłowego profilu podczas procesu piaskowania ma 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia prawidłowego przywierania 
podłoża do powłoki.

Taśma testex TXG‑300 jest wyposażona w papier ochronny, 
który należy usunąć przed przyklejeniem taśmy do piaskowanej 
powierzchni i przyłożeniem nacisku. Po usunięciu taśma ma profil 
piaskowanej powierzchni, który może być odczytany przez miernik 
i obliczona średnia maksymalna wysokość pomiędzy szczytem 
i zagłębieniem odwzorowanej na taśmie chropowatości powierzchni. 
Miernik należy najpierw wyzerować do 50 mikronów, aby uwzględnić 
podkład na taśmie, następnie taśmę umieszcza się w mierniku, 
a ruchome kowadło dopasowuje się do filmu ‑ odczyt jest gotowy 
do wykonania.

Metoda taśmy replikacyjnej testex może być stosowana 
w lokalizacjach, które nie są łatwo dostępne dla innych urządzeń, 
takie jak wnętrze rur i rowki.

Certyfikat kalibracji akredytowany przez UKAS jest dostępny 
jako opcja dodatkowa na życzenie. Zgodny z międzynarodowymi 
normami: ISO DIS 8503‑3, BS 7079‑C5, ASTM D 4417‑C, NACE RP 
0287‑95.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Nr kat. Opis Zakres 
metryczny

Zakres 
imperialny

Ilość 
testów na 

1 rolkę 
taśmy

Certyfikat 
zgodności

7863301 Taśma aplikacyjna Testex TXG‑300 ‑ Coarse 20‑50 μm 0,8 ‑ 2,0 mils 50 7863011

7863302 Taśma aplikacyjna Testex TXG‑300 ‑ X‑Coarse 40‑115 μm 1,5 ‑ 4,5 mils 50 7863011

7863303 Taśma aplikacyjna Testex TXG‑300 ‑ X‑Coarse Plus 100‑125 μm 4,0 ‑ 5,0 mils 50 7863011

Nr kat. Opis

7863304 Narzędzie do szlifowania ‑ plastikowe

Nr kat. Opis Certyfikat 
kalibracji

7863200 TXG‑320 Miernik grubości taśmy (Metryczny i Imperialny) 7863205
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Precyzyjna niklowa płytka porównawcza zgodna z międzynarodową normą ISO 8503 i ASTM 
D4417 do porównania powierzchni po czyszczeniu ścierniwem ostrokątnym lub po czyszczeniu 
ścierniwem kulistym.

Komparatory chropowatości powierzchni SRC‑340 (grit) i SRC‑341 (shot) można wykorzystać 
do oceny chropowatości powierzchni podłoża, które zostało piaskowane śrutem lub żwirem.

Klasyfikacja czyszczonych strumieniowo powierzchni jest subiektywna. W celu ułatwienia 
regularnej i spójnej klasyfikacji oczyszczane strumieniowo powierzchnie można zdefiniować 
jako czyszczenie ścierniwem ostrokątnym (grit) lub czyszczenie ścierniwem kulistym (shot), 
a ponadto w trzech klasach: drobnoziarnisty, pośredni, gruboziarnisty (zgodnie z ISO 8503).

Stopnie profilu są określone jak poniżej:
Profil drobnoziarnisty : to taki, który jest zgodny z segmentem 1 wzorca lub znajduje się 

pomiędzy segmentem 1 i 2, ale nie pokrywa się z segmentem 2
Profil pośredni : to taki, który jest zgodny z segmentem 2 lub znajduje się 

pomiędzy segmentem 2 i 3, ale nie pokrywa się z segmentem 3
Profil gruboziarnisty : to taki, który jest zgodny z segmentem 3 lub znajduje się 

pomiędzy segmentem 3 i 4, ale nie pokrywa się z segmentem 4

Odpowiedni komparator umieszcza się na powierzchni po czyszczeniu strumieniowo‑ściernym 
i każdy ze wzorców ma cztery segmenty, które różnią się chropowatością. Wybrany wzorzec przykłada się do badanej powierzchni 
i wizualnie porównuje za pomocą podświetlanej lupy, który segment wzorca odpowiada wyglądowi ocenianej powierzchni.

Komparator dostarczany jest w futerale ochronnym.

Zgodny z międzynarodowymi normami: ISO, 8503‑1, ISO 8503‑2, ASTM D 4417‑AABS 772.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Model Przekrój profilu metryczny Przekrój profilu imperialny

7863400 Grit (ścierniwo ostrokątne) 25 μm, 60 μm, 100 μm, 150 μm 1 mils, 2,4 mils, 4 mils, 6 mils

7863410 Shot (ścierniwo kuliste) 25 μm, 40 μm, 70 μm, 100 μm 1 mils, 1,6 mils, 2,8 mils, 4 mils

7865580 Podświetlana lupa 2,5x (do przeglądania komparatora powierzchni)
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Miernik chropowatości SPG‑360 można szybko i łatwo wykorzystać do ustalenia wysokości od 
zagłębienia do szczytu oczyszczonej powierzchni zgodnie ze standardem ASTM D4417.

Osiągnięcie prawidłowego profilu podczas procesu piaskowania ma kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia prawidłowego przywierania podłoża do powłoki.

Miernik chropowatości SPG‑360 jest łatwy w użyciu: miernik należy umieścić na szklanej płytce 
i wyzerować instrument, a następnie umieść miernik na piaskowanej powierzchni, końcówka 
miernika spoczywa na dnie zagłębienia, a płaska część na szczycie ‑ miernik cyfrowo wyświetla 
różnicę wysokości między dwiema wartościami.

Miernik profilu powierzchni SPG‑360 ma rozdzielczość jednego mikrona i może być przełączany 
między odczytem w calach i metrycznym, jest dostarczany wraz ze szklaną płytką zerową 
w ochronnej torbie. 

Certyfikat kalibracji akredytowany przez UKAS jest dostępny jako opcja dodatkowa na życzenie.

Zgodny z międzynarodowymi normami: ASTM D 4417‑B, SABS 772.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Nr kat. Opis Zakres Rozdzielczość Dokładność Nr kat. 
certyfikatu

7863600 Miernik chropowatości SPG‑360 0 ‑ 3,4 mm 
0 ‑ 0,12˝

1 μm 
0,04 mils

± 5 μm 
± 0,2 mils 7863605
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DFT‑400 zapewnia szybkie i ekonomiczne rozwiązanie dla nieniszczącego 
pomiaru grubości powłoki suchej, przechowywania danych i analizy 
na podłożach żelaznych. DFT‑420 zapewnia szybkie i ekonomiczne 
rozwiązanie dla nieniszczącego pomiaru grubości powłoki suchej, 
przechowywania danych i analizy na podłożach żelaznych i nieżelaznych.

Wysokowydajne systemy antykorozyjne wymagają, aby każda aplikacja 
powłoki miała określoną grubość po wyschnięciu. Grubość powłoki 
jest zwykle mierzona w mikronach (jeden mikron to jedna tysięczna 
milimetra). Aby systemy powłokowe działały zgodnie z przeznaczeniem, 
grubość każdej warstwy farby musi mieścić się w granicach tolerancji 
określonych przez producenta materiału ‑ ocena grubości nałożonej 
warstwy farby po wyschnięciu jest nieocenionym narzędziem, aby 
upewnić się, że grubość powłoki jest odpowiednia.

Mierniki grubości suchej powłoki DFT‑400 i DFT‑420 są ergonomiczne i lekkie, a jednocześnie wytrzymałe i niezawodne, są zasilane 
standardowymi bateriami alkalicznymi. Oba urządzenia są włączane poprzez umieszczenie sondy na mierzonym podłożu i posiadają 
funkcję obsługi za pomocą jednego przycisku oraz intuicyjne menu. Sygnał dźwiękowy potwierdza, że odczyt został pomyślnie 
wykonany, a podświetlony ekran wyświetla odczyty szybko i wyraźnie. Każdy miernik jest dostarczany skalibrowany doywotnio. 
Oznacza to, że nie ma wymogu kalibracji miernika przed użyciem lub w zmieniających się warunkach klimatycznych ‑ wystarczy 
użyć dostarczonej płytki zerowej, aby wyzerować miernik przed użyciem lub w zmieniających się warunkach klimatycznych, aby 
zapewnić dokładność odczytów.

Oba mierniki cechuje opatentowana konstrukcja sondy, która pozwala na integralne lub oddzielne użycie w celu pomiaru w trudno 
dostępnych obszarach. Każda sonda posiada trzpień pomiarowy wykonany z rubinu, zapewniający miliony szybkich, niezawodnych 
i dokładnych odczytów do podłoży ferromagnetycznych 5000 mikronów i / lub NieFe 3000 mikronów. Każdy miernik posiada tryb 
uśpienia, który wyłącza urządzenie po krótkim okresie bezczynności, po umieszczeniu sondy na mierzonej powierzchni, urządzenie 
ponownie się włącza i jest natychmiast gotowe do użycia.

DFT‑400 i DFT‑420 są dostarczane w twardych plastikowych walizkach wypełnionych pianką z dodatkową miękką plastikową torbą 
ułatwiającą transport w miejscu pracy, tabliczkami referencyjnymi, 2 bateriami 1,5 V Mignon (alkaliczne typu AA), certyfikatem 
i instrukcją obsługi. Oba wskaźniki mają paski w rozmiarze dłoni, które umożliwiają łatwe zamocowanie na nadgarstku lub ubraniu.

SPECYFIKACJA
Zasada pomiaru Fe: Strumień indukcji magnetycznej / Efekt Halla 

NFe: Prąd wirowy (tylko DFT‑420)
Normy i regulacje DIN EN ISO 2808, ISO 2178, ASTM B 499, ASTM D 7091 (tylko DFT‑420: ISO 2360)
Rodzaj sondy integralna lub ‑ opcjonalnie ‑ sonda kablowa z kablem o długości 1 m
Zakres pomiaru Fe: 0,0 ‑ 5000 μm lub 0,0 ‑ 3000 μm; NFe: 0,0 ‑ 3000 μm (tylko DFT‑420)
System metryczny μm / mil Tak
Interwał pomiaru Pojedynczy pomiar: 850 ms
Wyświetlacz metryczny od 0,0 ‑ 999 w μm, od 1000 μm w mm
Rozdzielczość 1 μm w zakresie do 999 μm, 0,01 mm w zakresie do 1 mm
Dokładność pomiaru ± ( 2 μm + 3 % odczytów)
Minimalna powierzchnia Ø 25 mm
Minimalna krzywizna wypukły: 5 mm, wklęsły: 25 mm
Minimalna grubość podłoża Fe: 0,2 mm; NFe: 0,05 mm (tylko DFT‑420)
Wyświetlacz LCD
Zakres temperatury 0 ° C ‑ 50 ° C
Dopuszczalna temperatura 
przechowywania ‑ 10 ° C ‑ + 60 ° C

Zasilanie 2 x baterie Mignon: 1,5 V (typu AA alkaliczne)
Wymiary (D × Sz × W w mm) 100 × 60 × 27 (miernik ze zintegrowaną sondą)
Waga z baterią Miernik ze zintegrowaną sondą: 105 g. Miernik z sondą kablową: 147 g

Fe* Pomiar powłok nieferromagnetycznych na podłożu ferromagnetycznym, na przykład pomiar na podłożach stalowych lub 
żelaznych.

NFe* Pomiar nieferromagnetycznych i elektrycznie nieprzewodzących powłok (powłok izolacyjnych) na nieferromagnetycznym 
i przewodzącym elektrycznie podłożu, na przykład pomiar na podłożach aluminiowych, cynkowych, mosiężnych 
i niektórych ze stali nierdzewnej (wysokiej jakości).

 
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia
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Po prostu perfekcyjny
Dzięki miernikowi DFT‑ 400 / 420 dokładne pomiary stali, żelaza i metali nieżelaznych są po prostu idealne. Możliwość przełączania 
między procedurami pomiarowymi za naciśnięciem jednego przycisku.

Wrażliwa sonda pomiarowa jest w pełni zintegrowana z tym niezwykle małym, lekkim i poręcznym miernikiem ‑ opcjonalnie 
dostępnym jako sonda kablowa. Czytelny wyświetlacz LCD informuje o odczytach, stanie akumulatora, trybie pracy i numerze 
seryjnym.

Zalety produktu

• Przyrząd do standardowych zastosowań ‑ łatwe, bezpieczne i szybkie pomiary
• Obsługa jedną ręką. Tylko jeden przycisk
• Nie wymaga kalibracji
• Automatyczne włączanie / wyłączanie
• Wysoka precyzja w całym zakresie pomiarowym: NFe 0 ‑ 3000 μm i Fe 0 ‑ 5000 μm
• Szerokie spektrum zastosowania do nieniszczących pomiarów stali, żelaza i metali nieżelaznych, takich jak aluminium, cynk, 

miedź i mosiądz
• Sprawdzona technologia: czujnik Halla i technologia wiroprądowa
• Sygnał dźwiękowy potwierdza wykonanie pomiaru
• Odporna na zużycie rubinowa końcówka sondy do długotrwałego użytkowania

Optymalny wyświetlacz LCD

• Duże wyraźne liczby dla optymalnej czytelności
• Precyzyjne wyświetlanie odczytów, stanu baterii, trybu pracy i numeru seryjnego
• Podświetlany wyświetlacz

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

7864000 Miernik grubości powłoki suchej DFT‑400 FE 3 MM (INTEGRALNA)

7864001 Miernik grubości powłoki suchej DFT‑400 FE 3 MM (ODDZIELNA)

7864002 Miernik grubości powłoki suchej DFT‑400 FE 5 MM (INTEGRALNA

7864003 Miernik grubości powłoki suchej DFT‑400 FE 5MM (ODDZIELNA)

7864200 Miernik grubości powłoki suchej DFT‑420 FE/NFE 3/3MM (INTEGRALNA)

7864201 Miernik grubości powłoki suchej DFT‑420 FE/NFE 3/3mm (ODDZIELNA)

7864202 Miernik grubości powłoki suchej DFT‑420 FE/NFE 5/3mm (INTEGRALNA)

7864203 Miernik grubości powłoki suchej DFT‑420 FE/NFE 5/3mm (ODDZIELNA)

Nr kat. Opis

7864010 Kabel do DFT‑400 / 420

7864011 Sonda Fe 3 mm dla DFT‑400

7864012 Sonda Fe 5 mm dla DFT‑400

7864211 Sonda Fe/NFe 3 mm dla DFT‑420

7864212 Sonda Fe 5 mm / NFe 3 mm dla DFT‑420
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DFT‑440 zapewnia szybkie i ekonomiczne rozwiązanie dla nieniszczącego pomiaru grubości powłoki 
suchej, przechowywania danych i analizy na podłożach żelaznych i nieżelaznych. Jest skalibrowany, 
ma opatentowaną konstrukcję sondy, która pozwala na integralne lub oddzielne użycie, oraz posiada 
trzyletnią gwarancję.

Aby systemy powłokowe działały zgodnie z przeznaczeniem, grubość każdej warstwy farby musi 
mieścić się w granicach tolerancji określonych przez producenta materiału ‑ ocena grubości nałożonej 
warstwy farby po wyschnięciu jest nieocenionym narzędziem, aby upewnić się, że grubość powłoki 
jest odpowiednia.

DFT‑440 jest ergonomiczny i lekki (127 gramów), ale jednocześnie wytrzymały i niezawodny ‑ jest 
zasilany standardowymi bateriami alkalicznymi. Posiada łatwą w użyciu, podświetlaną klawiaturę 
z czterema przyciskami która jest intuicyjna i prowadzi użytkownika przez dostępne opcje menu. 
Podświetlany ekran wyświetla odczyty wyraźnie i automatycznie obraca się o 180 stopni, gdy miernik 
jest odwrócony do góry nogami.

Oprócz (stałej) kalibracji fabrycznej, DFT‑440 oferuje dwa procesy kalibracji, które są przydatne 
podczas określonych zadań pomiarowych, takich jak pomiar krzywizn lub małych części.

• Kalibracja jednopunktowa może zoptymalizować dokładność pomiaru sondy z oczekiwaną 
grubością powłoki

• Dwupunktowa kalibracja może zwiększyć dokładność pomiaru sondy w określonej powłoce
 
W mierniku można zapisać do stu odczytów i pobrać je za pomocą połączenia bezprzewodowego (dostępne oprogramowanie jako 
opcja). Po pobraniu dane można analizować i przechowywać w programie Excel.

Oba mierniki cechuje opatentowana konstrukcja sondy, która pozwala na integralne lub oddzielne użycie w celu pomiaru w trudno 
dostępnych obszarach. Każda sonda posiada trzpień pomiarowy wykonany z rubinu, zapewniający miliony szybkich, niezawodnych 
i dokładnych odczytów. Każdy miernik posiada tryb uśpienia, który wyłącza urządzenie po krótkim okresie bezczynności. Umieszczając 
sondę na mierzonej powierzchni uruchmiamy ponownie urządzenie i jest natychmiast gotowe do użycia.

Sonda bezprzewodowa jest dostępna jako opcja dodatkowa. Bezprzewodowa sonda umożliwia wykonywanie pomiarów w odległości 
do dwudziestu metrów od jednego lub wielu mierników, co pozwala na dokonywanie odczytów w bardzo trudno dostępnych 
obszarach, a także na jednoczesne monitorowanie i rejestrowanie na wielu miernikach. Bezprzewodowa sonda jest bardzo mała 
i lekka (30 gramów) i może wykonać do 4000 pomiarów bez ładowania.

DFT‑440 jest dostarczany w twardym plastikowym futerale wypełnionym pianką z dodatkową miękką plastikową torbą ułatwiającą 
transport w miejscu pracy. Zarówno miernik, jak i sonda mają paski wielkości dłoni, które pozwalają na łatwe zamocowanie na 
nadgarstku lub ubraniu.

Model miernika DFT-440 – nr kat. 7864400

Rodzaj sondy Integralna + Oddzielna

Jednostki μm / mil

Rozdzielczosć 
pomiaru 0,1 μm w zakresie poniżej 100 μm, 1 μm w zakresie od 100 do 999 μm, 0,01 μm w zakresie od 1000 μm

Temperatura pracy 0 ° C ‑ 50 ° C
Temperatura 
przechowywania ‑ 10 ° C ‑ + 60 ° C

Struktura menu Opis

Tryb pomiaru Wybór podłoża Zautomatyzowany FE / NFe

Zakres pomiaru Górny / dolny limit

Pamięć Do 100 pomiarów

Statystyki Średnie / odchylenie standardowe / maximum / minimum
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DFT‑441 zapewnia szybkie i ekonomiczne rozwiązanie dla nieniszczącego 
pomiaru grubości powłoki suchej, przechowywania danych i analizy na podłożach 
żelaznych i nieżelaznych. Jest skalibrowany, ma opatentowaną konstrukcję 
sondy, która pozwala na integralne lub oddzielne użycie, oraz posiada trzyletnią 
gwarancję.

DFT‑441 jest ergonomiczny i lekki (127 gramów), ale jednocześnie wytrzymały 
i niezawodny ‑ jest zasilany standardowymi bateriami alkalicznymi. Posiada 
łatwą w użyciu, podświetlaną klawiaturę z czterema przyciskami która jest 
intuicyjna i prowadzi użytkownika, przez dostępne opcje menu. Podświetlany 
ekran wyświetla odczyty wyraźnie i automatycznie obraca się o 180 stopni, gdy 
miernik jest odwrócony do góry nogami.

Oprócz (stałej) kalibracji fabrycznej, DFT‑441 oferuje dwa procesy kalibracji, 
które są przydatne podczas określonych zadań pomiarowych, takich jak pomiar 
krzywizn lub małych części.

• Kalibracja jednopunktowa może zoptymalizować dokładność pomiaru sondy 
z oczekiwaną grubością powłoki

• Dwupunktowa kalibracja może zwiększyć dokładność pomiaru sondy 
w określonej powłoce

 
Do trzydziestu tysięcy odczytów można zapisać w maksymalnie 250 grupach danych w pamięci miernika, przed pobraniem za 
pomocą bezprzewodowego połączenia z oprogramowaniem standardowo dostarczanym z miernikiem. Po pobraniu dane można 
analizować i przechowywać w programie Excel.

Podczas dokonywania odczytów na bardzo szorstkich / chropowatych podłożach średnia wartość zerowa może być zapisana w pamięci 
miernika, aby zapewnić, że stan podłoża nie wpłynie na jakość odczytów. Ponadto unikalny tryb „Combined” umożliwia jednoczesny 
pomiar powłoki ocynkowanej i epoksydowej na podłożach stalowych ‑ w tym trybie miernik wyświetli dwie oddzielne powłoki jako 
dwie osobne wartości.

Oba mierniki cechuje opatentowana konstrukcja sondy, która pozwala na integralne lub oddzielne użycie w celu pomiaru w trudno 
dostępnych obszarach. Każda sonda posiada trzpień pomiarowy wykonany z rubinu, zapewniający miliony szybkich, niezawodnych 
i dokładnych odczytów. Każdy miernik posiada tryb uśpienia, który wyłącza urządzenie po krótkim okresie bezczynności. Umieszczając 
sondę na mierzonej powierzchni uruchamiamy ponownie urządzenie i jest natychmiast gotowe do użycia.

Sonda bezprzewodowa jest dostępna jako opcja dodatkowa. Bezprzewodowa sonda umożliwia wykonywanie pomiarów w odległości 
do dwudziestu metrów od jednego lub wielu mierników, co pozwala na dokonywanie odczytów w bardzo trudno dostępnych 
obszarach, a także na jednoczesne monitorowanie i rejestrowanie na wielu miernikach. Bezprzewodowa sonda jest bardzo mała 
i lekka (30 gramów) i może wykonać do 4000 pomiarów bez ładowania.

Model miernika DFT-441 – nr kat. 7864410

Rodzaj sondy Integralna + Oddzielna

Jednostki μm / mil

Rozdzielczosć 
pomiaru 0,1 μm w zakresie poniżej 100 μm, 1 μm w zakresie od 100 do 999 μm, 0,01 μm w zakresie od 1000 μm

Temperatura pracy 0 ° C ‑ 50 ° C
Temperatura 
przechowywania ‑ 10 ° C ‑ + 60 ° C

Struktura menu Opis

Tryb pomiaru FE / NFe zautomatyzowany, łączony pomiar

Zakres pomiaru Górny / dolny limit, średnia

Pamięć Do 30 000 pomiarów w 250 grupach danych w pamięci miernika

Statystyki Średnie / odchylenie standardowe / maximum / minimum
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Wymienna 
sonda / Typ 
sondy

Fe 2 000 μm

Nr kat. 7864420

Fe 5 000 μm

Nr kat. 7864421

NFe 2 000 μm

Nr kat. 7864422

Dual Fe / NFe 
2 000 μm

Nr kat. 7864423

Dual Fe / NFe 
5 000 / 2 000 μm

Nr kat. 7864424

Dual Fe / NFe 
5 000 / 5 000 μm

Nr kat. 7864425

Tryb pomiaru

Magnetyczny: 
Strumień 
indukcji 
magnetycznej / 
Efekt Halla Fe*

Magnetyczny: 
Strumień 
indukcji 
magnetycznej / 
Efekt Halla Fe*

Magnetyczny: 
Prąd wirowy 
NFe*

Magnetyczny: 
Strumień indukcji 
magnetycznej / 
Efekt Halla Fe* 
/ Prąd wirowy 
NFe*

Magnetyczny: 
Strumień indukcji 
magnetycznej / 
Efekt Halla Fe* 
/ Prąd wirowy 
NFe*

Magnetyczny: 
Strumień indukcji 
magnetycznej / 
Efekt Halla Fe* 
/ Prąd wirowy 
NFe*

Zgodnie z normą

DIN EN ISO 2808 
DIN 50981 
ISO 2178 
BS 5411 (11) 
BS 3900‑C5 
ASTM B 499 
ASTMD1186 
ASTM D 7091

DIN EN ISO 2808 
DIN 50981 
ISO 2178 
BS 5411 (11) 
BS 3900‑C5 
ASTM B 499 
ASTMD1186 
ASTM D 7091

DIN EN ISO 2808 
BS 3900‑C5 
ASTM D 7091 
DIN 50984 
BS 5411 (3) 
ISO 2360 
ASTM D 1400

DIN EN ISO 2808 
DIN 50981 
DIN 50984 
ISO 2178 
BS 5411 (3 i 11) 
BS 3900‑C5 
ASTM B 499 
ISO 2360 
ASTM D 1400 
ASTM D 1186 
ASTM D 7091

DIN EN ISO 2808 
DIN 50981 
DIN 50984 
ISO 2178 
BS 5411 (3 i 11) 
BS 3900‑C5 
ASTM B 499 
ISO 2360 
ASTM D 1400 
ASTM D 1186 
ASTM D 7091

DIN EN ISO 2808 
DIN 50981 
DIN 50984 
ISO 2178 
BS 5411 (3 i 11) 
BS 3900‑C5 
ASTM B 499 
ISO 2360 
ASTM D 1400 
ASTM D 1186 
ASTM D 7091

Zakres pomiaru 0 ‑ 2 000 μm 0 ‑ 5 000 μm 0 ‑ 2 000 μm Fe: 0 ‑ 2 000 μm 
NFe: 0 ‑ 2 000 μm

Fe: 0 ‑ 5 000 μm 
NFe: 0 ‑ 2 000 μm

Fe: 0 ‑ 5 000 μm 
NFe: 0 ‑ 5 000 μm

Interwał pomiaru 1 500 ms 1 500 ms 1 500 ms 1 500 ms 1 500 ms 1 500 ms

Dokładność 
pomiaru dotycząca 
standardów 
automatyzacji

± (1 μm + 2 % 
odczytu)

± (1 μm + 2 % 
odczytu) 
w zakresie 
0,0 ‑ 2,0 mm 
±  3,5 % odczytu 
od 2,0 mm

± (1 μm + 2 % 
odczytu)

± (1 μm + 2 % 
odczytu)

± (1 μm + 2 % 
odczytu) 
w zakresie 
0,0 ‑ 2,0 mm 
±  3,5 % odczytu 
od 2,0 mm

± (1 μm + 2 % 
odczytu) 
w zakresie 
0,0 ‑ 2,0 mm 
±  3,5 % odczytu 
od 2,0 mm

Minimalna 
powierzchnia 
pomiaru 
(mm × mm)

20 × 20

Minimalny promień 
krzywizny

wypukły: 5 mm 
wklęsły: 30 mm

Minimalna 
grubość materiału 
podstawowego

0,2 mm 0,2 mm 0,05 mm Fe: 0,2 mm 
NFe: 0,05 mm

Fe: 0,2 mm 
NFe: 0,05 mm

Fe: 0,2 mm 
NFe: 0,05 mm

Temperatura pracy 0 ° C ‑ + 50 ° C

Temperatura 
przechowywania ‑ 10 ° C ‑ + 60 ° C

Zasilanie z miernika

Wymiary 
(D × Sz × W w mm)

60 × 26 × 22 
Bez rozszerzania

Waga z baterią ok. 12 g

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia
Wszystkie wymienne sondy dostępne również jako sondy bezprzewodowe.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

7864426 Bezprzewodowa sonda Fe 2000 μm dla DFT‑440 / 441

7864427 Bezprzewodowa sonda Fe 5000 μm dla DFT‑440 / 441

7864428 Bezprzewodowa sonda NFe 2000 μm dla DFT‑440 / 441

7864429 Bezprzewodowa sonda Fe 2000 μm / NFe 2000 μm dla DFT‑440 / 441

7864430 Bezprzewodowa sonda Fe 5000 μm / NFe 2000 μm dla DFT‑440 / 441

7864431 Bezprzewodowa sonda Fe 5000 μm / NFe 5000 μm dla DFT‑440 / 441
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WFT‑450 i WFT‑455 to przyrządy grzebieniowe do powłok mokrych, zapewniające łatwy 
i szybki pomiar grubości farby, gdy powłoka jest mokra.

Aby systemy powłokowe działały zgodnie z przeznaczeniem, grubość każdej warstwy farby 
musi mieścić się w granicach tolerancji określonych przez producenta materiału ‑ ocena 
grubości nałożonej warstwy farby przed wyschnięciem jest nieocenionym narzędziem, aby 
upewnić się, że grubość powłoki będzie właściwa.

W celu uzyskania dokładnego odczytu grzebień umieszczamy na podłożu, podczas gdy 
farba jest jeszcze mokra, upewniając się, że płytka jest dociśnięta do podłoża ‑ poprzez 
ocenę, które zęby dotknęły powłoki, można ocenić grubość powłoki.

Grzebień do mierzenia grubości powłoki mokrej WFT‑450 jest precyzyjnie obrobionym 
sześciokątnym / ośmiokątnym grzebieniem wykonanym z ciężkiej stali nierdzewnej dla 
wysokiej dokładności i jest dostępny z szerokim zakresem pomiarów zarówno w skali 
metrycznej, jak i imperialnej. Po użyciu można użyć rozpuszczalników do czyszczenia 
przyrządu, aby zapewnić dokładność przyszłych odczytów. Grzebień jest dostarczany 
w ochronnym etui.

Zgodny z międzynarodowymi standardami / normami: ISO 2808‑7B, BS 3900‑C5‑7B, 
ASTM D 4414‑A, NF T30‑125.

Grzebień do mierzenia grubości powłoki mokrej WFT‑455 jest produkowany z tworzywa 
sztucznego i jest przeznaczony do jednorazowego użycia. Grzebień można przechowywać 
jako trwały zapis grubości mokrej warstwy po pozostawieniu farby na zębach. Grzebień 
mierzy szeroki zakres pomiarów zarówno w skali metrycznej, jak i imperialnej.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Nr kat. Nazwa produktu Zakres 
metryczny

Zakres 
imperialny

Ilość 
zębów Zakres zębow grzebienia Nr kat. 

certyfikatu

7864500 WFT‑450 (stal 
nierdzewna) 25 ‑ 2 000 μm 1‑78 mils 36

25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 
200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 
450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 
800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 
1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 

1700, 1800, 1900, 2000 μm

7864020

7864550 WFT‑455 (1 szt.) 50 ‑ 900 μm 2‑36 mils 18 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 20, 24, 28, 32, 36 mils Nie dotyczy

7864551 WFT‑455 
(opakowanie 50 szt.) 50 ‑ 900 μm 2‑36 mils 18 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 20, 24, 28, 32, 36 mils Nie dotyczy
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HAT‑500 to niezawodny sposób testowania siły wiązania pomiędzy nałożoną powłoką, a podłożem.

Prawidłowa przyczepność ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że system powłok będzie działał 
zgodnie z zamierzeniami producenta. Niewystarczająca przyczepność może wskazywać na nieprawidłowe 
przygotowanie podłoża i może prowadzić do przedwczesnego uszkodzenia powłoki.

Prawidłowa przyczepność jest jednym z kluczowych czynników decydujących o trwałości powłoki ‑ jeśli 
powłoka nie będzie prawidłowo przywierała, może dojść do przedwczesnego uszkodzenia powłoki.

Aby zmierzyć przyczepność, stempel pomiarowy (grzybek) przykleja się do pomalowanego podłoża, na 
środek stempla przykłada się hydrauliczny siłownik, a ciśnienie zrywające rejestruje się na manometrze.

Jeśli stempel osiągnie wymaganą minimalną przyczepność, można go usunąć bez naruszania powłoki za 
pomocą ogrzanego środka do usuwania stempla. Jeśli ciśnienie będzie większe niż przyczepność stempla 
pomiarowego do powierzchni, dane zostaną zapisane na mierniku. Przyklejone stemple pomiarowe można 
pozostawić na miejscu w ramach zaplanowanego programu konserwacji.

Manometr jest montowany obrotowo, aby umożliwić badanie w dowolnej pozycji, a elastyczna sekcja środkowa 
umożliwia łatwy dostęp. Dzięki specjalnym zakrzywionym stemplom można sprawdzać przyczepność na 
wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach rur.

HAT‑500 jest dostarczany w twardej plastikowej torbie wypełnionej pianką wraz z 5 płaskimi stemplami 
pomiarowymi, klejem i środkiem do usuwania stempli.

Zgodny z międzynarodowymi standardami/normami: ISO 16276‑1, ISO 4624, ASTM D 4541, NF T30‑606.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Nr kat. Opis Zakres pracy 
MPa

Zakres pracy 
PSI Dokładność Nr kat. 

certyfikatu

7865000 HAT‑500 ‑ Standard 0 ‑ 18 MPa 0 ‑ 2 600 PSI ± 1 % 7865005

7865001 HAT‑500 ‑ Kąt prosty 0 ‑ 18 MPa 0 ‑ 2 600 PSI ± 1 % 7865005
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AKCESORIA

Nr kat. Opis Rozmiar rury 
Metryczny

Rozmiar 
rury 

Imperialny

Do użytku 
z modelem HAT-500 Informacja

7865020 wklęsły stempel pomiarowy HAT‑500 51 mm 2˝ 7865000 / 7865001

do testowania 
zewnętrznych 
powierzchni rur

7865021 wklęsły stempel pomiarowy HAT‑500 76 mm 3˝ 7865000 / 7865001

7865022 wklęsły stempel pomiarowy HAT‑500 102 mm 4˝ 7865000 / 7865001

7865023 wklęsły stempel pomiarowy HAT‑500 152 mm 6˝ 7865000 / 7865001

7865024 wklęsły stempel pomiarowy HAT‑500 203 mm 8˝ 7865000 / 7865001

7865025 wklęsły stempel pomiarowy HAT‑500 254 mm 10˝ 7865000 / 7865001

7865026 wklęsły stempel pomiarowy HAT‑500 305 mm 12˝ 7865000 / 7865001

7865027 wklęsły stempel pomiarowy HAT‑500 356 mm 14˝ 7865000 / 7865001

7865028 wklęsły stempel pomiarowy HAT‑500 406 mm 16˝ 7865000 / 7865001

7865029 wklęsły stempel pomiarowy HAT‑500 457 mm 18˝ 7865000 / 7865001

7865030 wklęsły stempel pomiarowy HAT‑500 508 mm 20˝ 7865000 / 7865001

7865031 wklęsły stempel pomiarowy HAT‑500 610 mm 24˝ 7865000 / 7865001

7865032 wklęsły stempel pomiarowy HAT‑500 762 mm 30˝ 7865000 / 7865001

7865033 wklęsły stempel pomiarowy HAT‑500 914 mm 36˝ 7865000 / 7865001

7865034 wypukły stempel pomiarowy HAT‑500 152 mm 6˝ 7865001

do testowania 
wewnętrznych 
powierzchni rur

7865035 wypukły stempel pomiarowy HAT‑500 203 mm 8˝ 7865001

7865036 wypukły stempel pomiarowy HAT‑500 254 mm 10˝ 7865001

7865037 wypukły stempel pomiarowy HAT‑500 305 mm 12˝ 7865000 / 7865001

7865038 wypukły stempel pomiarowy HAT‑500 356 mm 14˝ 7865000 / 7865001

7865039 wypukły stempel pomiarowy HAT‑500 406 mm 16˝ 7865000 / 7865001

7865040 wypukły stempel pomiarowy HAT‑500 457 mm 18˝ 7865000 / 7865001

7865041 wypukły stempel pomiarowy HAT‑500 508 mm 20˝ 7865000 / 7865001

7865042 wypukły stempel pomiarowy HAT‑500 610 mm 24˝ 7865000 / 7865001

7865043 wypukły stempel pomiarowy HAT‑500 762 mm 30˝ 7865000 / 7865001

7865044 wypukły stempel pomiarowy HAT‑500 914 mm 36˝ 7865000 / 7865001

7865045 płaski stempel pomiarowy HAT‑500 7865000 / 7865001 do testowania 
podłoża

 
CZĘŚCI ZAMIENNE

Nr kat. Opis

7865046 Klej

7865047 Zapasowa zatyczka stempla

7865048 Grzałka do usuwania stempli
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Prawidłowa przyczepność ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że system powłok będzie 
działał zgodnie z zamierzeniami producenta. Niewystarczająca przyczepność może wskazywać 
na nieprawidłowe przygotowanie podłoża i może prowadzić do przedwczesnego uszkodzenia 
powłoki.

W celu zmierzenia przyczepności, wykonuje się za pomocą noża dwa równoległe nacięcia pod 
kątem dziewięćdziesięciu stopni, tworząc wzór kwadratów o podobnych rozmiarach. W efekcie 
na powłoce powstaje siatka nacięć i można ocenić jej przyczepność za pomocą twardej szczotki 
lub przylepnej taśmy, a wyniki porównać z dostarczonym wzorcem określonym w normie. 
W zależności od grubości powłoki oraz od rodzaju podłoża stosujemy odpowiednie noże do 
wykonania nacięć.

CHC‑520 jest dostarczany w twardym plastikowym futerale wypełnionym pianką wraz z twardą 
szczotką, przylepną taśmą i podświetlaną lupą. Ostrze należy zamówić osobno zgodnie 
z określonym zastosowaniem.

Zgodny z międzynarodowymi standardami: ISO / DIN 2409, ASTM D3359.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
Nr kat. Opis

7865200 Zestaw do testowania przyczepności CHC‑520 zawiera:

• Miękki uchwyt
• Szczotka nylonowa
• Podświetlana lupa 2,5 ×,
• Taśma przylepna, pojedyncza rolka, przyczepność do stali 4,3 N / cm

z wyłączeniem noża; należy zamówić osobno

CHC-520 rodzaj noża zgodnie z DIN-ISO, 6 zębów
7865210 Rozstaw 1 mm

7865211 Rozstaw 2 mm

7865212 Rozstaw 3 mm

CHC-520 rodzaj noża zgodnie z ASTM, 11 zębów
7865213 Rozstaw 1 mm

7865214 Rozstaw 1,5 mm

OPCJONALNE POZYCJE / CZĘŚCI ZAMIENNE
Nr kat. Opis

7865230 Taśma przylepna, pojedyncza rolka, przyczepność do stali 4,3 N / cm

7865231 Taśma przylepna, pojedyncza rolka, przyczepność do stali 7,6 N / cm

7865232 Szczotka nylonowa do testu przyczepności

7865233 Podświetlana lupa 2,5 ×

DOBÓR NOŻA
ISO 2409 :2003:

Rozstaw 1 mm dla powłoki do 60 μm na twardych podłożach

Rozstaw 2 mm dla powłoki do 60 μm na miękkich podłożach

Rozstaw 2 mm dla powłoki  61 ‑ 120 μm na twardych i miękkich podłożach

Rozstaw 3 mm dla powłoki  121 ‑ 250 μm na twardych i miękkich podłożach

ASTM D3359:

Rozstaw 1 mm dla powłoki do 50 μm

Rozstaw 1,5 mm dla powłoki 51 ‑ 125 μm
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Miernik szczelności powłok wysokonapięciowy HOD‑600 służy do 
testowania szczelności powłok poprzez wykrywanie wgłębień (kraterów) 
i wad w powłoce.

Porowatość powłoki może prowadzić do przedwczesnego uszkodzenia 
powłoki. Odpowiednio szybkie wykrycie wad daje możliwość 
przeprowadzenia prac naprawczych.

HOD‑600 wykrywa wgłębienia (kratery) i wady powłoki, przepuszczając 
napięcie przez elektrodę szczotkową, która porusza się po powlekanej 
powierzchni. W momencie kontaktu z nieszczelnością powłoki, napięcie 
wywołuje iskrę wykrywając obszar wymagający dokładniejszej kontroli. 
Po wykryciu kraterów lub wad podłoża rozlegnie się alarm dźwiękowy, 
a na urządzeniu zacznie migać czerwona dioda. Zastosowanie testu jest 
bezpieczne i nie pozostawia uszkodzeń na powłoce z powodu wysokiej 
impedancji napięcia testowego.

HOD‑600 jest lekki, podręczny, a dzięki wyposażeniu w specjalny pasek operator ma możliwość przenoszenia urządzenia na szyi.

Miernik jest dostarczany w twardej plastikowej walizce wypełnionej pianką wraz z sondą wysokiego napięcia, elektrodą szczotkową 
i kablem uziemiającym.

Zgodny z międzynarodowymi standardami: ISO 2746, BS 1344‑11, ASTM G 6, ASTM G 62, ASTM D4787, ASTM D5162, 
NACE RP 04901, NACE RP 0274, NACE RP 0188, JIS G3491, JIS G3492, AS 3894.1, EN 14430, ANSI/AWWA C 213.

Certyfikat kalibracji akredytowany przez UKAS jest dostępny jako opcja dodatkowa na życzenie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Nr kat. Zakres Przybliżona maksymalna 
grubość powierzchni Rozdzielczość Dokładność Nr kat. 

certyfikatu

7866000 HOD‑600 ‑ 0,5 ‑ 6 kV 1 500 μm (60 mils) 0,01 kV ± 1 % 7866005

7866001 HOD‑600 ‑ 1 ‑ 20 kV 5 000 μm (200 mils) 0,1 kV ± 1 % 7866005

7866002 HOD‑600 ‑ 1 ‑ 30 kV 7 500 μm (300 mils) 0,1 kV ± 1 % 7866005

HOD‑600 jest dostarczany z wtyczką w stylu europejskim, inne opcje wtyczki są dostępne na życzenie.
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AKCESORIA

Nr kat. Opis Rozmiar 
Metryczny

Rozmiar 
Imperialny Przedłużenie Informacja

7866030 Przedłużacz 500 mm 20˝ W celu przedłużenia elektrody 
do zastosowań, w których 
wymagany jest duży zasięg7866031 Przedłużacz 1 000 mm 40˝

7866040 Szeroka szczotka kątowa 45 ° 200 mm 8˝ 200 mm / 8˝ Elektroda szczotkowa do 
testowania dużych płaskich 
powierzchni7866041 Szeroka szczotka kątowa 45 ° 500 mm 20˝ 200 mm / 8˝

7866050 Szczotka gumowa 180 ° 200 mm 8˝ 200 mm / 8˝ Elektroda gumowa do 
testowania dużych płaskich 
powierzchni7866051 Szczotka gumowa 180 ° 450 mm 18˝ 200 mm / 8˝

7866060 Okrągła szczotka 51 mm 2˝ 200 mm / 8˝

Elektroda gumowa do 
testowania dużych płaskich 
powierzchni

Wszystkie szczotki są 
dostarczane z zespołem 
przyłącza

7866061 Okrągła szczotka 76 mm 3˝ 200 mm / 8˝

7866062 Okrągła szczotka 102 mm 4˝ 200 mm / 8˝

7866063 Okrągła szczotka 152 mm 6˝ 200 mm / 8˝

7866064 Okrągła szczotka 203 mm 8˝ 200 mm / 8˝

7866065 Okrągła szczotka 254 mm 10˝ 200 mm / 8˝

7866066 Okrągła szczotka 305 mm 12˝ 200 mm / 8˝

7866070 Elektroda sprężynowa 102 mm 4˝

Elektroda sprężynowa 
3/4˝ wykonana z brązu 
fosforanowego do badania 
zewnętrznej powierzchni rur

Wszystkie elektrody 
sprężynowe wymagają 
zespołu złącza elektrody 
sprężynowej 7866084. Jeden 
zespół może być używany na 
wielu elektrodach

Uchwyt do przesuwania 
elektrody sprężynowej 
7866085 jest stosowany 
z większymi elektrodami 
sprężynowymi, aby ułatwić 
ruch elektrody wzdłuż rury

7866071 Elektroda sprężynowa 152 mm 6˝

7866072 Elektroda sprężynowa 203 mm 8˝

7866073 Elektroda sprężynowa 254 mm 10˝

7866074 Elektroda sprężynowa 305 mm 12˝

7866075 Elektroda sprężynowa 356 mm 14˝

7866076 Elektroda sprężynowa 406 mm 16˝

7866077 Elektroda sprężynowa 457 mm 18˝

7866078 Elektroda sprężynowa 508 mm 20˝

7866079 Elektroda sprężynowa 610 mm 24˝

7866080 Elektroda sprężynowa 762 mm 30˝

7866081 Elektroda sprężynowa 914 mm 36˝

7866082 Elektroda sprężynowa 1 067 mm 42˝

7866083 Elektroda sprężynowa 1 220 mm 48˝

7866084 Łącznik elektrody sprężynowej 200 mm / 8˝

7866085 Zespół uchwytu do przesuwania

elektrody sprężynowej
200 mm / 8˝
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PHD‑620 służy do testowania szczelności powłok poprzez wykrywanie 
wgłębień (kraterów) i wad w powłoce.

Porowatość powłoki może prowadzić do przedwczesnego uszkodzenia 
powłoki.Odpowiednio szybkie wykrycie wad daje możliwość przeprowadzenia 
prac naprawczych.

PHD‑620 wykrywa wgłębienia (kratery) i wady powłoki, przekazując wybrane 
napięcie: 9 V, 67,5 V lub 90 V za pomocą mokrej gąbki, która jest przesuwana 
po powlekanej powierzchni. W momencie, gdy środek zwilżający (gąbka) 
styka się z nieszczelnością w podłożu rozlegnie się alarm dźwiękowy i zacznie 
migać czerwona dioda, wskazując obszar wymagający dokładniejszej 
kontroli. Zastosowanie testu jest bezpieczne i nie pozostawia uszkodzeń na 
powłoce.

PHD‑620 może być łatwo przenoszony przez operatora ze względu na jego niewielką wagę i przenośną konstrukcję, i jest dostarczany 
w twardej plastikowej walizce wypełnionej pianką wraz z kompletem gąbek o szerokości 150 mm i kablem uziemiającym.

Certyfikat kalibracji akredytowany przez UKAS jest dostępy jako opcja dodatkowa na życzenie.

Zgodny z międzynarodowymi standardami: BS EN ISO 8289 A, BS 7793‑2, ASTM D‑5162, ASTM G62‑87, ASTM G6‑83, NACE RP 0188

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Nr kat. Zakres
Maksymalna 

grubość 
powłoki 9 V

Maksymalna 
grubość 

powłoki 67,5 V

Maksymalna 
grubość 

powłoki 90 V
Dokładność Rozmiar 

gąbki
Nr kat. 

certyfikatu

7866200 9 V / 67,5 V / 90 V 300 μm 
12 mils

500 μm 
20 mils

500 μm 
20 mils ±1% 150 × 100 

× 30mm 7866211

AKCESORIA

Nr kat. Opis Rozmiar 
Metryczny

Rozmiar 
Imperialny Przedłużenie Informacja

7866210 Przedłużacz 500 mm 20˝ Przedłużenie wszystkich rodzajów gąbek 
do zastosowań, gdzie wymagany jest duży 
zasięg7866220 Przedłużacz 1 000 mm 40˝

7866230 Okrągła gąbka 50 mm 2˝ 200 mm / 8˝ Gąbki okrągłe do badania wewnętrznych 
powierzchni rur7866240 Okrągła gąbka 100 mm 4˝ 200 mm / 8˝

7866250 Płaska gąbka 200 mm 8˝ 200 mm / 8˝ Do dużych płaskich powierzchni

7866260 Kabel uziemiający 10 m Większy obszar testowy
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Airblast‑Abrasives Video

Produkty Strona
Wysokowęglowy śrut staliwny kulisty i łamany 230
Niskowęglowy śrut staliwny 232
Śrut nierdzewny 233
Śrut żeliwny łamany 234
Śrut cięty z drutu nierdzewnego 235
Śrut cięty z drutu stalowego 236
Śrut cięty z drutu aluminiowego 237
Śrut cięty z drutu cynkowego 238
Elektrokorund zwykły 239
Elektrokorund szlachetny (biały) 240
Garnet 241
Mikrokulki szklane 242
Krzemian glinu 243
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Śrut kulisty Śrut łamany Zastosowanie

S780 / SS2.5 G10 / SG2.5 Oczyszczanie dużych odlewów, usuwanie zgorzeliny z kucia, 
tłoczenia, kucia matrycowego i walcowania po obróbce 
termicznej (np. rury, kształtowniki, płyty, kształtki, drut)S660 / SS2.0 G12 / SG2.0

S550 / SS1.7 G16 / SG1.4 Oczyszczanie dużych i średniej wielkości odlewów, 
usuwanie zgorzeliny z kutych i obrabianych cieplnie 
elementów, czyszczenie powierzchniowe blach stalowych, 
profili i konstrukcji stalowych, utwardzanie powierzchni 
metalowych (kulowanie detali), cięcie granitu

S460 / SS1.4 G14 / SG1.7

S390 / SS1.2 G18 / SG1.2 Oczyszczanie średniej i małej wielkości odlewów, oczyszczanie 
powierzchniowe odkuwek, elementów poddanych obróbce 
termicznej, rur stalowych, profili i konstrukcji stalowych, 
przygotowanie powierzchni do nałożenia powłok malarskich, 
utwardzanie powierzchni metalowych (kulowanie detali).

S330 / SS1.0 G25 / SG1.0

S280 / SS0.8 G25 / SG1.0 Oczyszczanie powierzchni odlewów małych rozmiarów, 
odkuwek i elementów poddanych obróbce termicznej, 
odlewów ze stopów aluminium i miedzi, blach stalowych, 
rur stalowych, profili i konstrukcji stalowych, utwardzanie 
powierzchni metalowych (kulowanie detali).

S230 / SS0.6 G40 / SG0.7

S170 / SS0.5 G50 / SG0.4 Oczyszczanie powierzchni blach ze stali nierdzewnej, cienkich 
blach stalowych, stopów metali nieżelaznych, przygotowanie 
powierzchni przed nałożeniem powłok antykorozyjnych 
(powłoki dakrometycznych).

S110 / SS0.3 G80 / SG0.3

G120 / SG0.2

SPECYFIKACJA WYSOKOWĘGLOWEGO ŚRUTU STALIWNEGO KULISTEGO

Skład chemiczny (C): 0,80 ‑ 1,20  % (Mn): 0,35 ‑ 1,20 % (Si): ≥ 0,40 % (S): ≤ 0.05 % (P): ≤ 0.05 %

Twardość 40 ‑ 50 HRC, 52 ‑ 56 HRC, 56 ‑ 60 HRC

Wahania twardości Maksymalne wahania ± 3,0 HRC

Mikrostruktura Hartowany martenzyt lub sorbit

Gęstość 7,4 g / cm3

Gęstość nasypowa 4,4 g / cm3

mesh mm SS-2.5 SS-2.0 SS-1.7 SS-1.4 SS-1.2 SS-1.0 SS-0.8 SS-0.6 SS-0.5 SS-0.3

7 2,80 zero na sicie

8 2,36 zero na sicie

10 2,00 85 % min. zero na sicie zero na sicie

12 1,70 97 % min. 85 % min. 5 % maks. zero na sicie

14 1,40 97 % min. 85 % min. 5 % maks. zero na sicie

16 1,18 97 % min. 85 % min. 5 % maks. zero na sicie

18 1,00 96 % min. 85 % min. 5 % maks. zero na sicie

20 0,850 96 % min. 85 % min. 10 % maks. zero na sicie

25 0,710 96 % min. 85 % min. 10 % maks.

30 0,600 96 % min. 85 % min. zero na sicie

35 0,500 97 % min. 85 % min. 10 % maks.

40 0,425 97 % min.

45 0,355 80 % min.

50 0,300 90 % min.

80 0,180

120 0,125

200 0,075

325 0,045

SAE J444 S‑780 S‑660 S‑550 S‑460 S‑390 S‑330 S‑280 S‑230 S‑170 S‑110
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SPECYFIKACJA WYSOKOWĘGLOWEGO ŚRUTU STALIWNEGO ŁAMANEGO

Skład chemiczny (C): 0,80 ‑ 1,20  % (Mn): 0,60 ‑ 1,20 % (Si): ≥ 0,40 % (S): ≤ 0.05 % (P): ≤ 0.05 %

Twardość GP: 42 ‑ 52HRC, GL: 53 ‑ 60HRC, GH: 60 ‑ 64HRC

Wahania twardości Maksymalne wahania ± 3,0 HRC

Mikrostruktura Hartowany martenzyt lub sorbit

Gęstość 7,6 g / cm3

Gęstość nasypowa 4,2 g / cm3

mesh mm SS-2.5 SS-2.0 SS-1.7 SS-1.4 SS-1.2 SS-1.0 SS-0.8 SS-0.6 SS-0.5 SS-0.3

7 2,80 zero na sicie

8 2,36 zero na sicie

10 2,00 80 % min. zero na sicie

12 1,70 90 % min. 80 % min. zero na sicie

14 1,40 90 % min. 80 % min. zero na sicie

16 1,18 90 % min. 75 % min. zero na sicie

18 1,00 85 % min. 75 % min. zero na sicie

20 0,850

25 0,710 85 % min. 70 % min. zero na sicie

30 0,600

35 0,500

40 0,425 80 % min. 70 % min. zero na sicie

45 0,355

50 0,300 80 % min. 65 % min. zero na sicie

80 0,180 75 % min. 65 % min.

120 0,125 75 % min. 60 % min.

200 0,075 70 % min.

325 0,045

SAE J444 G‑10 G‑12 G‑14 G‑16 G‑18 G‑25 G‑40 G‑50 G‑80 G‑120
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Cechy produktu i zastosowanie

Śrut ze stali niskowęglowej ma niższą twardość niż śrut ze stali wysokowęglowej. Ze względu 
na jego mikrostrukturę jest dużo bardziej wytrzymały i odporny na ścieranie.

Często jest używany do usuwania zendry. Śrut ze stali niskowęglowej jest bardziej miękki, 
w związku z tym nie pęka zbyt szybko na mniejsze cząstki.

Skład chemiczny
C (%) Mn (%) Si (%) S (%) P (%)

0,10 ‑ 0,17 1,00 0,10 ‑ 0,25 < 0.035 < 0.035

Właściwości fizyczne
Kształt ziarna : kulisty
Twardość : 40 ‑ 45 HRC
Mikrostruktura : bainityczna
Gęstość : ≥ 7,5 g / cm3
Gęstość nasypowa : ok. 4,4 g / cm3
 

Rozmiary

mesh mm SS-2.5 SS-2.0 SS-1.7 SS-1.4 SS-1.2 SS-1.0 SS-0.8 SS-0.6 SS-0.5 SS-0.3

7 2,80 zero na sicie

8 2,36 zero na sicie

10 2,00 85 % min. zero na sicie zero na sicie

12 1,70 97 % min. 85 % min. 5 % maks. zero na sicie

14 1,40 97 % min. 85 % min. 5 % maks. zero na sicie

16 1,18 97 % min. 85 % min. 5 % maks. zero na sicie

18 1,00 96 % min. 85 % min. 5 % maks. zero na sicie

20 0,850 96 % min. 85 % min. 10 % maks. zero na sicie

25 0,710 96 % min. 85 % min. 10 % maks.

30 0,600 96 % min. 85 % min. zero na sicie

35 0,500 97 % min. 10 % maks.

40 0,425 85 % min.

45 0,355 97 % min.

50 0,300 80 % min.

80 0,180 90 % min.

120 0,125

200 0,075

325 0,045

SAE J444 S‑780 S‑660 S‑550 S‑460 S‑390 S‑330 S‑280 S‑230 S‑170 S‑110

Inne rozmiary dostępne na życzenie klienta.

Opakowanie

• 25 kg worki PE na europalecie (maks. 1 000 kg)
• Big‑bag 1 000 kg
• Inne opakowania na życzenie
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Cechy produktu i zastosowanie

Firmy, które odlewają lub wytwarzają części nierdzewne, aluminiowe lub ze stopów lekkich, 
mogą bezpiecznie stosować materiały ścierne ze stali nierdzewnej, ponieważ zabezpieczają 
one części przed rdzawymi pozostałościami (zabarwieniami) i osiągają efektywne właściwości 
śrutownicze.

Materiały ścierne ze stali nierdzewnej są bardzo trwałe i są używane do gratowania (usuwania 
ostrych krawędzi), czyszczenia strumieniowo‑ściernego i wykańczania powierzchni detalu.

Skład chemiczny
AISI 410:

C (%) Mn (%) Si (%) Cr (%) Ni (%) P (%) S (%) Cu (%) N (%)

0,018 0,38 0,3 12,2 0,1 0,016 0,001 0,03 0,02

AISI 430:
C (%) Mn (%) Si (%) Cr (%) Ni (%) P (%) S (%) Cu (%) N (%)

0,018 0,38 0,3 16,15 0,1 0,016 0,001 0,03 0,02

AISI 202:
C (%) Mn (%) Si (%) Cr (%) Ni (%) P (%) S (%) Cu (%) N (%)

0,018 10,7 0,7 17,08 4,15 0,036 0,028 0,04 0

AISI 205:
C (%) Mn (%) Si (%) Cr (%) Ni (%) P (%) S (%) Cu (%) N (%)

0,018 15,4 0,52 12,7 2,06 0,029 0,028 0,03 0

AISI 304:
C (%) Mn (%) Si (%) Cr (%) Ni (%) P (%) S (%) Cu (%) N (%)

0,018 1,1 0,6 18,03 8,02 0,036 0,012 0 0,04
 
 
Właściwości fizyczne
Kształt ziarna : kulisty
Twardość : 32 ‑ 50 HRC
Wytrzymałość rozciągania : 490 ‑ 1 520 MPa
Mikrostruktura : AISI 304: zdeformowany austenit 

AISI 430 / 410: zdeformowany ferryt
Gęstość : 7,8 g / cm3
Gęstość nasypowa : 4,5 g / cm3
 
Granulacja

0,3 mm 0,9 mm 1,5 mm

0,4 mm 1,0 mm 1,6 mm

0,5 mm 1,1 mm 1,7 mm

0,6 mm 1,2 mm 1,8 mm

0,7 mm 1,3 mm 1,9 mm

0,8 mm 1,4 mm 2,0 mm
Inne rozmiary dostępne na życzenie klienta.

Opakowanie
• 25 kg worki PE na europalecie (maks. 1 000 kg)
• Big‑bag 1 000 kg
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Cechy produktu i zastosowanie

Śrut żeliwny jest twardym materiałem ściernym, ale jest mniej odporne na uderzenia. 
Podczas piaskowania śrut żeliwny łamie się pod kątem, tworząc trwałą mieszankę 
ostrokrawędziowego śrutu z możliwością nadawania chropowatości najtwardszej powierzchni 
i szybkiego czyszczenia.

Nadaje się do stosowania w komorach śrutowniczych do szybkiego czyszczenia, ale nie 
powinien być stosowany w urządzeniach do obróbki strumieniowo‑ściernej, ponieważ 
powoduje szybkie zużywanie się części maszyn.

Skład chemiczny
C (%) Mn (%) Si (%) P (%) S (%) Fe  (%)

2,90 ‑ 3,40 0,30 ‑ 1,00 0,8 ‑ 1,50 < 0.35 < 0.17 > 93

Właściwości fizyczne
Kształt ziarna : ostrokrawędziowy
Twardość : ≥ 56 HRC
Mikrostruktura : martenzyt
Gęstość : 3,0 ‑ 5,0 g / cm3
Gęstość nasypowa : ≥ 7,0 g / cm3
 

Granulacje

G80 2,0 ‑ 2,8 mm G24 0.6‑1.0 mm

G66 1.7 ‑ 2.4 mm G17 0.42 ‑ 0.85 mm

G55 1.4 ‑ 2.0 mm G12 0.3 ‑ 0.71 mm

G47 1.2 ‑ 1.7 mm G07 0.18 ‑ 0.42 mm

G39 1.0 ‑ 1.4 mm G05 0.12 ‑ 0.3 mm

G34 0.85 ‑ 1.2 mm G02 ≤ 0.13 mm
Inne rozmiary dostępne na życzenie klienta.

Opakowanie

• 25 kg worki PE na europalecie (maks. 1 000 kg)
• Inne opakowania na życzenie
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Cechy produktu i zastosowanie

Śrut cięty z drutu ze stali nierdzewnej służy do czyszczenia i utwardzania powierzchni 
metalowych w których nie może występować zanieczyszczenia żelazem (wolna od rdzy). 
Tworzy bardzo jasną / metaliczną powierzchnię, zachowuje swój kształt dłużej niż żeliwne 
materiały ścierne i wytwarza powierzchnię wolną od pyłu.

Drut cięty ze stali nierdzewnej jest dostępny jako cięty lub kondycjonowany (wstępnie 
zaokrąglony) i z różnym składem chemicznym.

Skład chemiczny
AISI 410:

C (%) Mn (%) Si (%) Cr (%) Ni (%) P (%) S (%) Cu (%) N (%)

0,018 0,38 0,3 12,2 0,1 0,016 0,001 0,03 0,02

AISI 430:
C (%) Mn (%) Si (%) Cr (%) Ni (%) P (%) S (%) Cu (%) N (%)

0,11 0,38 0,3 16,15 0,1 0,016 0,001 0,03 0,02

AISI 202:
C (%) Mn (%) Si (%) Cr (%) Ni (%) P (%) S (%) Cu (%) N (%)

0,88 10,7 0,7 17,08 4,15 0,036 0,028 0,04 0

AISI 205:
C (%) Mn (%) Si (%) Cr (%) Ni (%) P (%) S (%) Cu (%) N (%)

0,105 15,4 0,52 12,7 2,06 0,029 0,028 0,03 0

AISI 304:
C (%) Mn (%) Si (%) Cr (%) Ni (%) P (%) S (%) Cu (%) N (%)

0,065 1,1 0,6 18,03 8,02 0,036 0,012 0 0,04
 
 
Właściwości fizyczne
Kształt ziarna : cylindryczny lub okragły
Twardość : 308 ‑ 509 HV (w zależności od rozmiaru i kształtu ziarna)
Wytrzymałość rozciągania : 490 ‑ 1 520 MPa
Mikrostruktura : AISI 304: zdeformowany austenit 

AISI 430 / 410: zdeformowany ferryt
Gęstość : 7,8 g / cm3
Gęstość nasypowa : 4,5 g / cm3
 
Granulacja

0,3 mm 0,9 mm 1,5 mm

0,4 mm 1,0 mm 1,6 mm

0,5 mm 1,1 mm 1,7 mm

0,6 mm 1,2 mm 1,8 mm

0,7 mm 1,3 mm 1,9 mm

0,8 mm 1,4 mm 2,0 mm
Inne rozmiary dostępne na życzenie klienta.

Opakowanie
• 25 kg worki PE na europalecie (maks. 1 000 kg)
• Big‑bag 1 000 kg
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Cechy produktu i zastosowanie

Śrut cięty z drutu wykonany jest z drutu stalowego pociętego na kawałki. Cylindryczny drut 
cięty jest stosowany głównie w odlewnictwie i budownictwie do ciężkich zastosowań, takich 
jak usuwanie zendry, zgorzeliny i czyszczenie.

Cylindryczny drut cięty osiąga wysoką skuteczność czyszczenia i ma długą żywotność.

Skład chemiczny
C (%) Mn (%) Si (%) P (%) S (%) Fe  (%)

0,45 ‑ 0,70 0,30 ‑ 1,30 0,15 ‑ 0,35 ≤ 0.04 ≤ 0.05 pozostałe
 
 
Właściwości fizyczne
Kształt ziarna : cylindryczny
Twardość : 41 ‑ 53 HRC
Wytrzymałość rozciągania : 1 300 ‑ 2 200 MPa
Mikrostruktura : zdeformowany perlit
Gęstość : 7,8 g / cm3
Gęstość nasypowa : 4,5 g / cm3
 
Granulacja

0,4 mm 0,8 mm

0,5 mm 0,9 mm

0,6 mm 1,0 mm

0,7 mm 1,1 mm
Inne rozmiary dostępne na życzenie klienta.

Opakowanie
• 25 kg worki PE na europalecie (maks. 1 000 kg)
• Big‑bag 1 000 kg
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Cechy produktu i zastosowanie

Śrut cięty z drutu aluminiowego służy do czyszczenia strumieniowo‑ściernego, wykańczania 
powierzchni i usuwania zadziorów głównie z odlewów aluminiowych i odkuwek.

Jest bardzo trwały i nie pozostawia na podłożu zanieczyszczeń żelazowych po śrutowaniu.

Skład chemiczny
Al (%)

99
 
 
Właściwości fizyczne
Kształt ziarna : cylindryczny
Twardość : 40 ‑ 50 HV
Wytrzymałość rozciągania : 80 ‑ 240 MPa
Mikrostruktura : zdeformowane a
Gęstość : 2,7 g / cm3
Gęstość nasypowa : 1,5 g / cm3
 
Granulacja

0,6 mm 1,4 mm

0,8 mm 1,5 mm

0,9 mm 1,6 mm

1,0 mm 1,7 mm

1,1 mm 1,8 mm

1,2 mm 1,9 mm

1,3 mm 2,0 mm

Opakowanie
• 12,5 kg worki PE na europalecie (maks. 1 000 kg)
• Big‑bag 1 000 kg

11
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Śrut cięty z drutu aluminiowego



Cechy produktu i zastosowanie

Śrut cięty z drutu ocynkowanego jest stosunkowo miękkim ścierniwem o dużej gęstości, 
nadającej mu dobrą energię kinetyczną. Tworzy mniej pyłu niż stalowe lub aluminiowe 
materiały ścierne i ma długą żywotność.

Śrut cięty z drutu ocynkowanego jest stosowany w aplikacjach, w których wymagany 
jest miękki materiał do odparowywania i usuwania zadziorów z odlewów cynkowych lub 
aluminiowych, a także służy do usuwania powłok malarskich i malowanych proszkowo bez 
uszkadzania podłoża.

Skład chemiczny
Zn (%)

> 99,99
 
 
Właściwości fizyczne
Kształt ziarna : ostrokrawędziowy
Twardość : 45 ‑ 50 HV
Wytrzymałość rozciągania : 90 ‑ 120 MPa
Mikrostruktura : zdeformowane a
Gęstość : 7,1 g / cm3
Gęstość nasypowa : 4,1 g / cm3
 
Granulacja

0,6 mm 1,4 mm

0,8 mm 1,5 mm

0,9 mm 1,6 mm

1,0 mm 1,7 mm

1,1 mm 1,8 mm

1,2 mm 1,9 mm

1,3 mm 2,0 mm
Inne rozmiary dostępne na życzenie klienta.

Opakowanie
• 12,5 kg worki PE na europalecie (maks. 1 000 kg)
• Big‑bag 1 000 kg
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Śrut cięty z drutu cynkowego



Cechy produktu i zastosowanie

Elektrokorund jest stosowany głównie jako materiał ścierny wielokrotnego użytku 
w oczyszczarkach kabinowych i komorach śrutowniczych. Ze względu na niską zawartość 
tlenku żelaza jest często stosowany w aplikacjach, w których nie jest dozwolone 
zanieczyszczenie żelazem na podłożu z metali nieżelaznych. Tlenek glinu jest bardzo 
twardym i ostrym materiałem ściernym, który posiada wysoką jakość czyszczenia.

Pozostawia profil kotwy przed powlekaniem i nadaje się do usuwania zgorzeliny, rdzy 
i starych powłok. Ponadto jest stosowany do ceramicznych ściernic (papierów ściernych), do 
materiałów ogniotrwałych oraz do polerowania i szlifowania.

Skład chemiczny
Al2O3 TiO2 Fe2O3 SiO2

min. 94,5 % maks. 3,7 % maks. 0,6 % maks. 0,7 %
 
 
Właściwości fizyczne
Kształt ziarna : ostrokrawędziowy
Twardość : 9,0 w skali Mohs’a
Gęstość : min. 3,90 g / cm3
Gęstość nasypowa : 1.70 ‑ 1,92 g / cm3
Kolor : brązowy
 
Granulacja

F08 2 000 ‑ 2 800 μm F46 300 ‑ 425 μm

F10 1 700 ‑ 2 360 μm F54 250 ‑ 355 μm

F12 1 400 ‑ 2 000 μm F60 212 ‑ 300 μm

F14 1 180 ‑ 1 700 μm F70 180 ‑ 250 μm

F16 1 000 ‑ 1 400 μm F80 150 ‑ 212 μm

F20 850 ‑ 1 180 μm F90 125 ‑ 180 μm

F22 710 ‑ 1 000 μm F100 106 ‑ 150 μm

F24 600 ‑ 850 μm F120 90 ‑ 125 μm

F30 500 ‑ 710 μm F150 63 ‑ 106 μm

F36 425 ‑ 600 μm F180 63 ‑ 90 μm

F40 355 ‑ 500 μm F220 53 ‑ 75 μm

Opakowanie
• 40 × 25 kg worki PE na europalecie (1 000 kg)
• Big‑bag 1 000 kg

11
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Elektrokorund zwykły



Cechy produktu i zastosowanie

Elektrokorund biały (szlachetny) jest stosowany głównie jako materiał ścierny wielokrotnego 
użytku w oczyszczarkach kabinowych i komorach śrutowniczych, gdzie wymagana jest 
wysoka czystość materiału ściernego. Ze względu na niską zawartość żelaza, elektrokorund 
jest często stosowany w aplikacjach, w których nie jest dozwolone zanieczyszczenie żelazem 
na podłożu z metali nieżelaznych.

Elektrokorund jest najczystszym tlenkiem glinu i jest bardzo twardy, ostry i posiada wysoką 
wydajność czyszczenia.

Skład chemiczny
Al2O3 Na2O Fe2O3 SiO2

99,58 % 0,33 % 0,03 % 0,06 %
 
 
Właściwości fizyczne
Kształt ziarna : ostrokrawędziowy
Twardość : 9,0 w skali Mohs’a
Gęstość : min. 3,95 g / cm3
Gęstość nasypowa : 1.4 ‑ 2,1 g / cm3
Kolor : biały
 
Granulacja

F08 2 000 ‑ 2 800 μm F46 300 ‑ 425 μm

F10 1 700 ‑ 2 360 μm F54 250 ‑ 355 μm

F12 1 400 ‑ 2 000 μm F60 212 ‑ 300 μm

F14 1 180 ‑ 1 700 μm F70 180 ‑ 250 μm

F16 1 000 ‑ 1 400 μm F80 150 ‑ 212 μm

F20 850 ‑ 1 180 μm F90 125 ‑ 180 μm

F22 710 ‑ 1 000 μm F100 106 ‑ 150 μm

F24 600 ‑ 850 μm F120 90 ‑ 125 μm

F30 500 ‑ 710 μm F150 63 ‑ 106 μm

F36 425 ‑ 600 μm F180 63 ‑ 90 μm

F40 355 ‑ 500 μm F220 53 ‑ 75 μm

Opakowanie
• 25 kg worki PE na europalecie (maks. 1 000 kg)
• Big‑bag 1 000 kg
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Elektrokorund szlachetny (biały)



Cechy produktu i zastosowanie

Elektrokorund biały (szlachetny) jest stosowany głównie jako materiał ścierny wielokrotnego 
użytku w oczyszczarkach kabinowych i komorach śrutowniczych, gdzie wymagana jest 
wysoka czystość materiału ściernego. Ze względu na niską zawartość żelaza, elektrokorund 
jest często stosowany w aplikacjach, w których nie jest dozwolone zanieczyszczenie żelazem 
na podłożu z metali nieżelaznych.

Elektrokorund jest najczystszym tlenkiem glinu i jest bardzo twardy, ostry i posiada wysoką 
wydajność czyszczenia.

Skład chemiczny
Granat almandynowy

Fe3Al2(SiO4)3

Ilmenit 
FeTiO3

80 ‑ 85 % 15 ‑ 20 %
 
 
Właściwości fizyczne
Kształt ziarna : ostrokrawędziowy
Twardość : 7,8 ‑ 8,0 w skali Mohs’a
Gęstość : 4,10 g / cm3
Gęstość nasypowa : 2,30 g / cm3
Chlorki : < 30 ppm
Przewodność : < 250 μS / cm ( ISO 11127)
Kolor : czerwony
 
Granulacja

Stopień Zakres profilu (μm) Zakres rozmiarów (μm)

Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem

W80 150 ‑ 425

W120 125 ‑ 300

Obróbka strumieniowo-ścierna

20 / 60 250 ‑ 850

30 / 60 250 ‑ 600

20 / 40 425 ‑ 850

Opakowanie
• 25 kg worki w big‑bagu (1 000 kg)
• Big‑bag 1 000 kg
• Big‑bag 2 000 kg

11
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Garnet



Cechy produktu i zastosowanie

Kulki szklane są materiałem ściernym wielokrotnego użytku i są stosowane głównie 
w kabinach i komorach śrutowniczych. Szklane kulki nie zawierają wolnego żelaza, które 
może powodować korozję na powierzchniach nieżelaznych, dlatego szklane kulki są 
odpowiednie do stosowania do wszystkich rodzajów metali.

Ponieważ nie tworzy profilu kotwiczącego, służy głównie do czyszczenia podłoża bez 
szorstkowania lub polerowania powierzchni.

Skład chemiczny
Al2O3 TiO2 Fe2O3 SiO2 CaO MgO

0,5 ‑ 2,0 % > 14 % < 0,15 % > 65 % > 8 % > 2,5 %
 
 
Właściwości fizyczne
Kształt ziarna : kulisty
Twardość : ok. 6 ‑ 7 w skali Mohs’a
Gęstość : 2,3 ‑ 2,6 g / cm3
Gęstość nasypowa : 1.4 ‑ 1,7 g / cm3
Kolor : przezroczysty
 
Granulacja

0 ‑ 50 μm 150 ‑ 250 μm

40 ‑ 70 μm 200 ‑ 300 μm

70 ‑ 110 μm 300 ‑ 400 μm

90 ‑ 150 μm 400 ‑ 600 μm

100 ‑ 200 μm 600 ‑ 800 μm

Opakowanie
• 25 kg worki PE na europalecie (maks. 1 000 kg)
• Big‑bag 1 000 kg
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Mikrokulki szklane



Cechy produktu i zastosowanie

Krzemian glinu ‑ znany również jako żużel paleniskowy, jest ścierniwem jednorazowego 
użytku, który jest produktem ubocznym wypalanego węgla w elektrowniach.

Nasz krzemian glinu wytwarza mniej pyłu niż żużel miedziany i jest stosowany głównie 
w obróbce strumieniowo‑ściernej w przemyśle naftowym i stoczniowym.

Skład chemiczny
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO K20

42 ‑ 58 % 23 ‑ 32 % 3 ‑ 15 % 2 ‑ 8,5 % 0,5 ‑ 4,6 %
 
 
Właściwości fizyczne
Twardość : min. 6 w skali Mohs’a
Gęstość ziarna : 2,4 ‑ 2,6 g / cm3
Gęstość nasypowa : 1,05 ‑ 1,4 g / cm3
 
Granulacja

0,2 ‑ 0,5 mm 0,5 ‑ 1,4 mm

0,2 ‑ 1,0 mm 0,5 ‑ 2,0 mm

0,2 ‑ 1,4 mm 1,0 ‑ 2,0 mm

0,2 ‑ 2,0 mm 1,4 ‑ 2,8 mm
Inne rozmiary dostępne na życzenie klienta.

Opakowanie
• 42 × 25 kg worki papierowe na europalecie (1 050 kg)
• Big‑bag 1 000 / 1 500 kg
• Luzem

11

STRONA 243ROZDZIAŁ 11

Krzemian glinu
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Notatki
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Rozdział 12 – Porady i wskazówki

Temat Strona
Obróbka strumieniowo‑ścierna ‑ Ciśnienie w dyszy/Średnica/Żywotność/Objętość Powietrza 246
Obróbka strumieniowo‑ścierna ‑ Wybór dyszy / Rozmiary przewodów 247
Obróbka strumieniowo‑ścierna ‑ Standardy wykończenia powierzchni stalowych 248
Obróbka strumieniowo‑ścierna ‑ Wydajność obróbki strumieniowo‑ściernej 249
Obróbka strumieniowo‑ścierna ‑ Kontrola jakości sprężonego powietrza 250
Malowanie ‑ Tabele aplikacji farby 251
Kontrola ‑ Profil powierzchni 253
Kontrola ‑ Czynniki wpływające na czystość powierzchni 255
Kontrola ‑ Warunki klimatyczne dla bezpiecznego malowania 256
Ścierniwo ‑ Porównanie charakterystyk materiałów ściernych 257
Przeliczniki 258



OTWÓR 
(mm) 
(˝)

CIŚNIENIE W DYSZY / ŚREDNICE DYSZY

60 
PSI

4,2 
BAR

70 
PSI

4,9 
BAR

80 
PSI

5,6 
BAR

90 
PSI

6,3 
BAR

100 
PSI

7,0 
BAR

120 
PSI

8,5 
BAR

5,0 mm 
3 / 16˝

30,0 
171 

7

0,85 
77 

5,3

33,0 
196 

8

0,93 
89 

5,6

38,0 
216 

9

1,08 
96 

6,4

41,0 
238 
10

1,16 
108 
7,1

45,0 
264 
10

1,27 
120 
7,5

58,0 
375 
12

1,64 
170 

9

WYMAGANE POWIETRZE 
WYMAGANE ŚCIERNIWO 
WYMAGANA MOC

m3 / min. 
kg / godz.* 

kW

6,5 mm 
4 / 16˝

54,0 
312 
12

1,53 
141 

9

61,0 
354 
14

1,73 
160 

10,1

68,0 
408 
16

1,93 
185 

11,6

74,0 
448 
17

2,10 
203 

12,4

81,0 
494 
18

2,29 
224 

13,5

105,0 
660 
22

2,97 
300 

16,2

WYMAGANE POWIETRZE 
WYMAGANE ŚCIERNIWO 
WYMAGANA MOC

m3 / min. 
kg / godz.* 

kW

8,0 mm 
5 / 16˝

89,0 
534 
20

2,52 
242 
15

101,0 
604 
23

2,86 
274 

19,1

113,0 
672 
26

3,2 
305 

20,2

126,0 
740 
28

3,57 
335 
21

137,0 
850 
31

3,88 
385 

22,9

160,0 
1 050 

37

4,53 
476 

27,5

WYMAGANE POWIETRZE 
WYMAGANE ŚCIERNIWO 
WYMAGANA MOC

m3 / min. 
kg / godz.* 

kW

9,5 mm 
6 / 16˝

126,0 
764 
28

3,57 
346 
21

143,0 
864 
32

4,05 
392 
24

161,0 
960 
36

4,56 
425 
27

173,0 
1 052 

39

4,9 
477 

28,9

196,0 
1 152 

44

5,55 
523 
33

235,0 
1 475 

52

6,65 
669 

39,6

WYMAGANE POWIETRZE 
WYMAGANE ŚCIERNIWO 
WYMAGANA MOC

m3 / min. 
kg / godz.* 

kW

11,0 mm 
7 / 16˝

170,0 
1 032 

38

4,81 
468 

28,5

184,0 
1 176 

44

5,21 
533 

32,6

217,0 
1 312 

49

6,14 
595 

36,4

240,0 
1 448 

54

6,8 
657 

40,1

254,0 
1 584 

57

7,19 
719 

42,4

315,0 
2 050 

69

8,92 
930 

50,9

WYMAGANE POWIETRZE 
WYMAGANE ŚCIERNIWO 
WYMAGANA MOC

m3 / min. 
kg / godz.* 

kW

12,5 mm 
8 / 16˝

224,0 
1 336 

50

6,34 
606 

37,5

252,0 
1 512 

56

7,14 
686 
42

280 
1 680 

63

7,93 
762 

46,9

309 
1 856 

69

8,75 
842 

51,8

338,0 
2 024 

75

9,57 
918 

56,3

410 
2 650 

90

11,61 
1 202 
67,6

WYMAGANE POWIETRZE 
WYMAGANE ŚCIERNIWO 
WYMAGANA MOC

m3 / min. 
kg / godz.* 

kW

Tabela pokazuje obliczone wskaźniki zużycia powietrza i ścierniwa dla nowych dysz. Wybierając kompresor dodaj 50% do 
powyższych liczb, aby umożliwić normalne / standardowe zużycie dyszy.

*W oparciu o gęstośc ścierną 1,5 kg na litr.

UWAGA: Liczby mogą się różnić w zależności od warunków pracy. W celu utrzymania pożądanego ciśnienia powietrza w miarę 
zużycia otworu dyszy, wzrasta zużycie powietrza. Wybierając dysze i kompresor, należy wziąć pod uwagę wpływ zużycia dyszy na 
zapotrzebowanie powietrza.

Przybliżona żywotność dyszy w godzinach*

Materiał dyszy Śrut staliwny kulisty 
i łamany

Ścierniwa 
jednorazowego użytku

Materiały ścierne 
z tlenku glinu

Węglik wolframu 500 ‑ 800 300 ‑ 400 20 ‑ 40

Węglik krzemu 600 ‑ 1 000 400 ‑ 600 50 ‑ 100

Węglik boru 1 500 ‑ 2 500 750 ‑ 1 500 200 ‑ 1 000
* Szacunkowe wartości dla porównania. Rzeczywisty okres użytkowania zależy od ciśnienia piaskowania, wielkości i kształtu ścierniwa.

Tabela minimalnej objętości powietrza 
Wymagania dotyczące objętości powietrza przy 100 PSI dla kompletnego 

systemu do obróbki strumieniowo-ściernej

Dysza Rozmiar otworu 
dyszy

Objętość 
powietrza Plus hełm Plus 50 % 

(rezerwa)

Wymagane 
miniumum 
powietrza

Nr 4
1 / 4˝

6,5 mm

81

2,3

20

0,5

50

1,4

151 cfm

4,2 m³ / min.

Nr 5
5 / 16˝

8,0 mm

137

3,9

20

0,5

79

2,2

236 cfm

6,6 m³ / min.

Nr 6
3 / 8˝

9,5 mm

196

5,5

20

0,5

108

3,0

324 cfm

9,0 m³ / min.

Nr 7
7 / 16˝

11,0 mm

254

7,2

20

0,5

137

3,9

411 cfm

11,6 m³ / min.

Nr 8
1 / 2˝

12,5 mm

338

9,6

20

0,5

179

5,0

537 cfm

16,1 m³ / min.
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Ciśnienie w dyszy/Średnica/Żywotność/Objętość PowietrzaCiśnienie w dyszy/Średnica/Żywotność/Objętość Powietrza



Typ OSŁONA/
OBUDOWA Wkładka Długość Wlot Gwint Zakres otworu 

dyszy

Krótka Średnia Długa 1˝ 1 1/4˝ drobno 
zwojny

grubo 
zwojny 

(50 mm)
mm cale

ATSD ALUMINIUM WĘGLIK WOLFRAMU □ □ □ 5,0 ‑ 12,5 3/86˝ ‑ ½˝

ATSDX ALUMINIUM WĘGLIK WOLFRAMU □ □ □ 6,5 ‑ 19,0 1/4˝ ‑ 3/4˝

ATSDX-X/50 ALUMINIUM WĘGLIK WOLFRAMU □ □ □ 6,5 ‑ 19,0 1/4˝ ‑ 3/4˝

RJL-X/50 ALU / GUMOWY 
RĘKAW

WĘGLIK WOLFRAMU □ □ □ 5,0 ‑ 19,0 3/16˝ ‑ 3/4˝

ATJD ALUMINIUM WĘGLIK WOLFRAMU □ □ □ 5,0 ‑ 12,5 3/16˝ ‑ 1/2˝

ATJDX ALUMINIUM WĘGLIK WOLFRAMU □ □ □ 8,0 ‑ 16,0 5/16˝ ‑ 5/8˝

ATJDX-X/50 ALUMINIUM WĘGLIK WOLFRAMU □ □ □ 8,0 ‑ 16,0 5/16˝ ‑ 5/8˝

AT ALUMINIUM WĘGLIK WOLFRAMU □ □ 3,0 ‑ 12,5 1/8˝ ‑ 1/2˝

ATL ALUMINIUM WĘGLIK WOLFRAMU □ □ 3,0 ‑ 12,5 1/8˝ ‑ 1/2˝

AAM-X/50 ALUMINIUM WĘGLIK WOLFRAMU □ □ □ 3,0 ‑ 9,5 1/8˝ ‑ 3/8˝

ABSN-X/50 POLIURETAN AZOTEK KRZEMU □ □ □ 5,0 ‑ 12,5 3/16˝ ‑ 1/2˝

ABCL-X/50 ALUMINIUM WĘGLIK BORU □ □ □ 6,5 ‑ 12,5 1/4˝ ‑ 1/2˝

Minimalne rozmiary przewodów kompresora

Rozmiar 
otworu dyszy

Minimalny rozmiar przewodu 
(średnica wewnętrzna)

1/4˝ (6,5 mm) 1” (25 mm)

5/16˝ (8,0 mm) 1 1/4” (32 mm)

3/8˝ (9,5 mm) 1 1/2” (38 mm)

7/16˝ (11,0 mm) 2” (50 mm)

1/2˝ (12,5 mm) 2” (50 mm)

5/8” (16,0 mm) 2 1/2” (64 mm)

3/4” (19 mm) 3” (76 mm)

PRZEWODNIK ZGODNOŚCI / KOMPATYBILNOŚCI

Nr Otwór 
dyszy

Rekomendowany zakres Minimalna 
pojemność 

oczyszczarki/
piaskarki

Minimalna 
wewn. średnica 

rury ID

Wewn. średnica 
węża do 

piaskowania

Minimalna średnica 
wewn. węża 
powietrzam3 / min. CFM

3 5,0 mm 1,27 ‑ 2,29 45 ‑ 81 60 ltr. 1˝ 3/4˝ 1˝

4 6,5 mm 2,29 ‑ 3,88 81 ‑ 137 60 ltr. 1˝ 1˝ ‑ 1 1/4˝ 1 1/4˝

5 8,0 mm 3,88 ‑ 5,55 137 ‑ 196 100 ltr. 1˝ 1˝ ‑ 1 1/4˝ 1 1/4˝

6 9,5 mm 5,55 ‑ 7,19 196 ‑ 254 200 ltr. 1 1/4˝ 1 1/4˝ 1 1/2˝

7 11,0 mm 7,19 ‑ 9,57 254 ‑ 338 200 ltr. 1 1/4˝ 1 1/4˝ ‑ 1 1/2˝ 2˝

8 12,5 mm 9,57 ‑ 15,52 338 ‑ 548 200 ltr. 1 1/4˝ 1 1/2˝ 2˝

Uwaga: Najlepszą wydajność uzyskuje się, gdy rozmiary dyszy, orurowania maszyny do czyszczenia/piaskowania, węża do 
piaskowania i węża powietrza są odpowiednio dopasowane.

• m3 / min. oraz CFM przy ciśnieniu 7 bar (100 psi) przez cały okres eksploatacji dyszy
• Pojemność maszyny do piaskowania powinna pozwolić na 20 do 30 min. czyszczenia
• Średnica wewnętrzna węża powinna być od trzech do czterech razy większa niż otwór dyszy
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Przewodnik po typach dysz / rozmiary przewodówPrzewodnik po typach dysz / rozmiary przewodów



Lekka obróbka 
strumieniowo-ścierna 

(SA 1)

Dokładna obróbka 
strumieniowo-ścierna 

(SA 2)

Bardzo dokładna 
obróbka strumieniowo-

ścierna (SA 2-1/2)

Obróbka strumieniowo 
ścierna do wizualnie 
czystej stali (SA 3)

STOPNIE 
SKORODO-

WANIA 

Usuwanie luźnej zgorzeliny walcowniczej, 
luźnej rdzy i farby, w stopniu SA 1, przez 
oddziaływanie materiałów ściernych 
napędzanych przez dysze lub turbiny 
wirnikowe. Nie jest zamierzone, aby 
powierzchnia była wolna od zgorzeliny, 
rdzy i farby. Pozostała zgorzelina, rdza 
i farba powinny być przylegające, 
a powierzchnia powinna być dostatecznie 
ścierana, aby zapewnić dobrą przyczepność 
i przyleganie farby. Wykończenie 
powierzchniowe po oczyszczeniu 
strumieniowo‑ściernym definiuje się jako 
takie, z którego całkowicie usuwa się olej, 
tłuszcz, brud, zgorzelinę, luźną zgorzelinę, 
luźną rdzę i luźną farbę lub powłoki, ale 
przylegająca zgorzelina walcownicza 
i mocno przylegająca rdza, farba i powłoki 
mogą pozostać, pod warunkiem, że cała 
zgorzelina i rdza zostały wystawione na 
działanie ścierniwa wystarczająco, aby 
odsłonić liczne drobinki równomiernie 
rozmieszczone na całej powierzchni 
metalu.

Usuwanie częściowej zgorzeliny, rdzy, 
zendry, farby lub ciał obcych za pomocą 
materiałów ściernych napędzanych 
przez dysze lub turbiny wirnikowe, 
w stopniu SA 2. Wykończenie powierzchni 
oczyszczonej strumieniowo‑ściernie 
do stopnia SA 2 jest zdefiniowane jako 
takie, z którego całkowicie usunięto 
olej, tłuszcz, brud, rdzę i ciała obce, 
a cała rdza, zgorzelina i stara farba 
zostały całkowicie usunięte, z wyjątkiem 
niewielkich cieni, smugi lub przebarwień 
spowodowanych plamami rdzy, tlenkami 
zgorzeliny lub niewielkimi pozostałościami 
farby lub powłoki, które mogą pozostać, 
jeśli powierzchnia jest pokryta wżerami, 
na dnie wżerów mogą znajdować się 
niewielkie pozostałości rdzy lub farby, 
co najmniej dwie trzecie na każdy cal 
kwadratowy powierzchni powinien 
być wolny od wszelkich widocznych 
pozostałości, a pozostała część 
powinna być ograniczona do lekkiego 
przebarwienia, niewielkich plam lub 
przylegających pozostałości wymienionych 
powyżej.

Usuwanie prawie całej zgorzeliny, 
rdzy, farby lub ciał obcych za pomocą 
materiałów ściernych napędzanych przez 
dysze lub turbiny wirnikowe, w stopniu 
SA 2‑1/2. Obróbka strumieniowo‑ścierna 
prawie do czystego metalu definiuje 
się jako taka, z której wszystkie oleje, 
smary, brud, zgorzelina, rdza, produkty 
korozji, tlenki, farby lub inne obce subs‑
tancje zostały całkowicie usunięte z po‑
wierzchni, z wyjątkiem bardzo jasnych 
cie‑ni, bardzo niewielkich smug lub 
nie‑wielkich przebarwień spowodowanych 
plamami rdzy, tlenkami zgorzeliny lub 
lekkie, przylegające pozostałości farby 
lub powłoki, które mogą pozostać. Co 
najmniej 95 procent powierzchni powinno 
być wolne od wszelkich widocznych 
pozostałości, a pozostała część powinna 
być ograniczona do lekkiego odbarwienia 
wspomnianego powyżej.

Usuwanie zgorzeliny, rdzy, farby lub ciał 
obcych za pomocą materiałów ściernych 
napędzanych przez dysze lub turbiny 
wirnikowe. Obróbka strumieniowo‑ścierna 
do wizualnie czystego metalu definiuje 
się jako powierzchnię o szaro‑białym, 
jednolitym metalicznym kolorze, lekko 
chropowatą, aby utworzyć odpowiedni 
wzór kotwiący dla powłok. Powierzchnia 
oglądana bez powiększenia powinna być 
wolna od oleju, smaru, brudu, widocznej 
zgorzeliny, rdzy, produktów korozji, 
tlenków, farb i innych ciał obcych.

Powierzchnia stali w znacznym stopniu 
pokryta zgorzeliną walcowniczą, lecz 
w małym stopniu, jeśli w ogóle, rdzą.

SSPC–SP–7 
SA 1 
NACE 4

     Steel Structures Painting Council (USA) 
     Swedish Standards Organization 

  National Organization of Corrosion Engineers (USA)

SSPC–SP–6 
SA 2 
NACE 3 
3rd Quality

Steel Structures Painting Council (USA) 
Swedish Standards Organization 

   National Organization of Corrosion Engineers (USA) 
United Kingdom Standards (BS 4232)

SSPC–SP–10 
SA 2‑1/2 
NACE 2 2ND 
QUALITY

Steel Structures Painting Council (USA) 
Swedish Standards Organization 

National Organization of Corrosion Engineers (USA)      
United Kingdom Standards (BS 4232)

SSPC–SP–5 
SA 3 NACE 
1 1ST 
QUALITY

Steel Structures Painting Council (USA) 
Swedish Standards Organization 

National Organization of Corrosion Engineers (USA)       
United Kingdom Strandards (BS 4232)

Powierzchnia stali, która zaczęła korodować 
i z której zaczęła złuszczać się zgorzelina 
walcownicza.

Powierzchnia stali, na której zgorzelina 
walcownicza przekorodowała lub z której 
można ją zeskrobać, lecz z wżerami słabo 
widocznymi gołym okiem.

Powierzchnia stali, na której zgorzelina 
przekorodowała i na której powszechnie 
występujące wżery widoczne są gołym okiem.

Wykończenie powierzchni osiągnięte przez czyszczenie strumieniowo‑ścierne zależy od pierwotnego stanu powierzchni, a także 
rodzaju zastosowanego sprzętu do piaskowania oraz wielkości, twardości i rodzaju materiału ściernego.

Pierwotny stan powierzchni stali można opisać jako:
• Powierzchnia stali w znacznym stopniu pokryta zgorzeliną walcowniczą, lecz w małym stopniu, jeśli w ogóle, rdzą
• Powierzchnia stali, która zaczęła korodować i z której zaczęła złuszczać się zgorzelina walcownicza
• Powierzchnia stali, na której zgorzelina walcownicza przekorodowała lub z której można ją zeskrobać, z wżerami słabo widocznymi
• Powierzchnia stali, na której zgorzelina przekorodowała i na której powszechnie występujące wżery widoczne są gołym okiem.
 
Czystość powierzchni dzieli się na cztery stopnie:
Stopnie obróbki strumieniowo‑ściernej:
• SA 1 Lekka obróbka strumieniowo ścierna
• SA 2 Dokładna obróbka strumieniowo ścierna
• SA 2 ½ Bardzo dokładna obróbka strumieniowo ścierna
• SA 3 Obróbka strumieniowo ścierna do wizualnie czystej stali
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Rozmiar dyszy w mm: 4,8 6,5 8,0 9,5 11,0 12,5

CFM @ 7 bar / 100 PSI 46 83 129 187 254 332

Zużycie ścierniwa / godzinę 330 618 1 015 1 440 1 980 2 530

Wykończenie: Do wizualnie 
czystej stali NACE #1 / SA3 METR KWADRATOWY NA GODZINĘ

Luźna zgorzelina walcownicza; 
Lekka rdza; Brak wżerów na 
powierzchni

3,1 5,8 101 13,4 18,4 23,5

Przylegająca zgorzelina 
walcownicza; Rdza; Kilka wżerów 2,5 4,7 7,9 11,1 17,2 19,5

Powierzchnia malowana; Rdza; 
Powierzchnia z wżerami 1,5 2,9 4,7 6,7 9,2 11,7

Powierzchnia wielokrotnie 
powlekana lub korozja wżerowa; 
Zendra

1,2 2,3 3,8 5,3 7,3 9,4

Wykończenie: Bardzo dokładna 
obróbka strumieniowo-ścierna 
NACE #2/SA2½

METR KWADRATOWY NA GODZINĘ

Luźna zgorzelina walcownicza; 
Lekka rdza; Brak wżerów na 
powierzchni

3,3 7,9 9,8 14,0 19,3 24,7

Przylegająca zgorzelina 
walcownicza; Rdza; Kilka wżerów 2,6 5,0 8,3 11,7 16,1 20,4

Powierzchnia malowana; Rdza; 
Powierzchnia z wżerami 1,6 3,1 5,0 7,2 9,7 12,3

Powierzchnia wielokrotnie 
powlekana lub korozja wżerowa; 
Zendra

1,3 2,4 4,0 5,6 7,7 9,8

Wykończenie: Dokładna

Obróbka strumieniowo-ścierna

NACE#3/ SA2

METR KWADRATOWY NA GODZINĘ

Luźna zgorzelina walcownicza; 
Lekka rdza; Brak wżerów na 
powierzchni

7,6 14,3 23,4 33,4 46,0 77,3

Przylegająca zgorzelina 
walcownicza; Rdza; Kilka wżerów 5,1 9,6 17,6 22,3 30,7 39,1

Powierzchnia malowana; Rdza; 
Powierzchnia z wżerami 3,8 7,2 11,8 16,7 22,9 29,5

Powierzchnia wielokrotnie 
powlekana lub korozja wżerowa; 
Zendra

2,5 4,7 7,9 11,1 15,3 19,5

Wyniki wydajności powinny być traktowane jedynie jako wskazówka.

Wpływ zużycia dyszy na zapotrzebowanie powietrza

Rozmiar dyszy Otwór dyszy Przepływ powietrza cfm Zwiększone zapotrzebowanie 
powietrza

4 1 / 4˝ 6,5 mm 81 cfm

5 5 / 16˝ 8,0 mm 137 cfm 96 % więcej niż w rozm. 4

6 3 / 8˝ 9,5 mm 196 cfm 43 % więcej niż w rozm. 5

7 7 / 16˝ 11,0 mm 254 cfm 29 % więcej niż w rozm. 6

8 1 / 2˝ 12,5 mm 338 cfm 33 % więcej niż w rozm. 7

STRONA 249ROZDZIAŁ 12

Wydajność obróbki strumieniowo-ściernej



Przed piaskowaniem i / lub odmuchiwaniem powierzchni roboczej

Dlaczego jakość sprężonego powietrza jest tak ważna ?
Jednym z kluczowych założeń czyszczenia strumieniowo‑ściernego jest 
usunięcie zanieczyszczeń powierzchniowych, korozji, starej farby itp. aby 
zapewnić jak najwyższą wydajność systemu antykorozyjnego.

Sprężone powietrze musi być czyste, inaczej śrutowanie wprowadzi świeże 
zanieczyszczenia tak szybko, jak stare zanieczyszczenia zostaną usunięte!

Obecność zanieczyszczeń, które należy sprawdzić w sprężonym 
powietrzu
• Brud
• Olej (mgła lub krople)
• Wilgoć (mgła lub krople)
 
Każdy z powyższych czynników może powodować uszkodzenie powłoki!

Zalecane okresy kontroli
• Przetestuj przed rozpoczęciem obróbki strumieniowo‑ściernej
• Co 4 godziny podczas ciągłego czyszczenia
 
Metoda bibuły sprawdzająca jakoś powietrza
1. Uruchom kompresor i ustaw sprzęt do oczyszczania
2. Zabezpiecz bibułę testową
3. Po rozgrzaniu kompresora rozpocznij podmuch bez ścierniwa 

w strumieniu powietrza
4. Ustaw dyszę tak, aby papier testowy znalazł się na środkustrumienia 

powietrza i w odległości do 24˝ (600 mm) od dyszy
5. Kontynuuj test przez 2 minuty w sposób ciągły
6. Po 2 minutach przerwij test i natychmiast sprawdź papier testowy pod 

kątem jakichkolwiek oznak: wyczucia lub zapachu oleju, wilgoci lub 
innych zanieczyszczeń.

ZASTRZEŻENIE:Powyższa informacja i procedura nie przedstawiają, ani nie zamierzają być zatwierdzoną, zgodną, standardową 
metodą, procedurą badania jakości sprężonego powietrza. Airblast wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za 
niewłaściwe użycie powyższych informacji i procedur.

Dysz

Tylko powietrze 
(bez ścierniwa)

600 mm 
(24˝) maks.

Bibuła 
testowa
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Prawidłowa ilość farby (z dokładnością 1%) 
Po dodaniu rozcieńczalnika do różnych wyjściowych ilości farby

W
yj

śc
io

w
a 

ilo
ść

 f
ar

b
y 

p
rz

ed
 d

od
an

ie
m

 r
oz

ci
eń

cz
al

n
ik

a Ilość rozcieńczalnika dodana na 20 litrów farby

% 2,5 % 3,125 % 5 % 6,25 % 7,5 % 10 % 12,5 % 18,75 % 25 % 27,5 %

ml 500 625 1 000 1 250 1 500

litry 1 1,25 1,5 2 2,5 3,75 5 7,5

100 % 98 97 96‑95 94 93 91 89 84 80 73

95 % 93 93 91‑90 90 89‑88 87 85 81 77 70

90 % 88 87 86 84 84 82 80 76 72 66

85 % 83 82 81 80 79 78 76 72 68 62

80 % 78 78 77‑76 75 74 73 71 68 64 58

75 % 73 73 72 71 70 69‑68 67 63 60 55

70 % 68 68 67 66 65 64 62 59 56 51

65 % 64 63 62 61 60 60‑59 58 55 52 47

60 % 59 58 57 57 56‑55 55 53 51 48 44

55 % 54 53 53‑52 52 51 50 49 46 44 40

50 % 49 48 48 47 46 46 45 42 40 36

45 % 44 44 43 42 42 41 40 38 36 33

40 % 39 39 38 38 37 37‑36 36 34 32 29

35 % 34 34 34 33 33 32 31 30 28 26

30 % 29 29 29 28 28 27 27 25 24 22

25 % 24 24 24 24 23 23 22 21 20 18

Grubość powłoki na mokro (w mikronach)* 
dla wymaganej grubości powłoki suchej (DFT)

W
ym

ag
an

a 
g

ru
b
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ć 

p
ow
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ki
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u
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 D
FT

 (
w

 m
ik

r.
) Ilość farby %

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

25 71 63 56 50 46 42 39 36 33 31 29 28 26

50 143 125 111 100 91 83 77 71 67 63 59 56 53

75 214 188 167 150 136 125 115 107 100 94 88 83 79

100 286 250 222 200 182 167 154 143 133 125 118 111 105

125 357 313 278 250 227 208 192 179 167 156 147 139 132

150 429 375 333 300 273 250 231 214 200 188 176 167 158

175 500 438 389 350 318 292 269 250 233 219 206 194 184

200 571 500 444 400 364 333 308 286 267 250 235 222 211

250 714 625 556 500 455 417 385 357 333 313 294 278 263

300 857 750 667 600 546 500 462 429 400 375 353 333 316

* nie stosuje się w wypadku powłok cynkowych

Wzór
Prawidłowa ilość farby (CVS)
CVS  = Wyjściowa ilość farby × 100 (100 + 

%  dodanego rozcieńczalnika)

Wzór
Grubość powłoki mokrej (WFT)

WFT = 
Grubość powłoki suchej (DFT) × 100

Prawidowa ilość farby (CVS)

STRONA 251ROZDZIAŁ 12

Tabele aplikacji farby



Szybkość rozpylania (w m2 / litr)* 
dla wymaganej grubości powłoki suchej (DFT)

G
ru

b
oś

ć 
p

ow
ło

ki
 s

u
ch

ej
 D

FT
 (

m
ik

ro
n

y) Ilość farby %

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

20 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0

25 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0

30 6,7 8,3 10,0 11,7 13,3 15,0 16,7 18,3 20,0 21,7 23,3 25,0 26,7 28,3 30,0 31,7 33,3

50 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0

75 2,7 3,3 4,0 4,7 5,3 6,0 6,7 7,3 8,0 8,7 9,3 10,0 10,7 11,3 12,0 12,7 13,3

100 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

125 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0

150 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 4,3 4,7 5,0 5,3 5,7 6,0 6,3 6,7

175 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,1 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9 5,1 5,4 5,7

200 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5 3,8 4,0 4,3 4,5 4,8 5,0

250 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0

300 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0 3,2 3,3

400 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5

500 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

* Wyliczenia mogą różnić się od praktycznej szybkości rozpylenia nawet o 50% lub więcej

Wzór
Prawidłowa ilość farby (CVS)
CVS  = Wyjściowa ilość farby × 100 (100 + 

%  dodanego rozcieńczalnika)
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Nieoczyszczona „gładka” 
powierzchnia

Czyszczenie strumieniowo‑ 
ścierne

Oczyszczona 
„profilowana” powierzchnia

W procesie czyszczenia strumieniowego ziarna ścierniwa są napędzane z dużą siłą i energią na powierzchnię roboczą. Po uderzeniu 
ziarna „wkopują” się w podłoże, a następnie odbijają od powierzchni i pozostawiają chropowate, miniaturowe wykończenie „szczyty 
i zagłębienia”.

Ta chropowatość / tekstura powierzchni jest profilem powierzchni. Profil powierzchni ma kluczowe znaczenie dla wydajności 
powlekania

1) Zwiększenie pola powierzchni
2) Zapewnienie wzoru „klucza/zazębienia/zakotwiczenia” dla powłoki w celu odpowiedniego 

zabezpieczenia i przylegania nakładanej powłoki

Różnica między profilem powierzchni a klasą czyszczenia
Profil powierzchni dotyczy „kształtu” wykończenia powierzchni (i pomiaru wielkości utworzonego „kształtu”), podczas gdy klasa 
śrutowania dotyczy „czystości” wykończenia powierzchni. (Innymi słowy ‑ klasa piaskowania określa, w jakim stopniu rdza, farba 
i inne zanieczyszczenia zostały usunięte). Zarówno profil, jak i klasa piaskowania są ważnymi cechami wykończenia powierzchni 
i należy je osobno określić w przygotowaniu powierzchni stalowej.

Problem z profilem powierzchni
Zbyt mała chropowatość profilu może mieć szkodliwy wpływ na przyczepność powłoki, równie katastrofalne może być posiadanie 
nadmiernej chropowatości profilu, powodując przedwczesne rdzewienie i uszkodzenie powłoki. Ponadto większa chropowatość 
oznacza użycie większej ilości farby do pokrycia powierzchni! Rozważ te przypadki…

Podkład 25 mikronów Podkład 50 mikronów Podkład 75 mikronów

 
profil 25 mikronów 

Profil wystaje przez podkład 
Gotowy na rdzę

profil 50 mikronów

Profil ledwo zakryty 
podkładem 

Brak marginesu 
bezpieczeństwa

profil 75 mikronów
 

Profil prawidłowo pokryty 
 podkładem 

Dobry początek

Zasada nr 1: wysokość profilu nie powinna przekraczać warstwy podkładu DFT. 
Zasada nr 2: wysokość profilu nie powinna przekraczać 1/3 całkowitego systemu powlekania DFT.

Osadzanie ‑ Osadzanie cząstek ściernych w powierzchni jest zagrożeniem stwarzanym przez kruche materiały ścierne o nieregularnym 
kształcie. Osadzona cząstka lub fragment może wyróżniać się jako „wzniesienie” nad otaczającym profilem i wystaje przez nałożoną 
powłokę.
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Czynniki wpływające na profil powierzchni

Zmienna Efekt

Trwałe ścierniwo = większa chropowatość

Mniej trwałe ścierniwo = mniejsza chropowatość

Stal hartowana = mniejsza chropowatość

Stal miękka = większa chropowatość

Śrut kulisty = wgłębienia w profilu, 
utwardzony profil ostry

Śrut ostrokrawędziowy = chropowaty profil

Grubo ziarnisty = większa chropowatość

Cienko ziarnisty = mniejsza chropowatość

Większa prędkość = większa chropowatość

Mniejsza prędkość = mniejsza chropowatość

Niski kąt = bardziej porysowany 
profil

Wysoki kąt = więcej szczytów 
i zagłębień

Duże,kruche, 
nieregularne ziarna

= większe ryzyko 
osadzania się cząstek

Mniejsze, trwalsze, 
kuliste ziarna

= mniejsze ryzyko 
osadzania się cząstek
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Subtelne zanieczyszczenia - przyczyny, testy i zapobieganie
Oprócz oczywistych zanieczyszczeń powierzchniowych, takich jak rdza i stare powłoki, istnieją pewne subtelne, ale istotne 
zanieczyszczenia, które mogą powodować poważne uszkodzenia powłoki.

Sól (szczególnie jony chlorkowe)

Możliwe przyczyny

Pył/Zanieczyszczenia

Możliwe przyczyny

Nowa stal
• Zanieczyszczone ścierniwo
• Zanieczyszczona woda (płukanie lub mycie ciśnieniowe)
 
Istniejąca stal
• Oba powyższe czynniki, plus środowiskowa ekspozycja 

przemysłowa, np. lokalizacja morska lub procesy 
przemysłowe

 
Testy
Dostępnych jest wiele metod ‑ w tym zestawy ChlorTest, 
łaty Bresle’a, zestawy SCAT, mierniki przewodności ‑ patrz 
specyfikacja pracy i odpowiednie normy AS / ISO

Zapobieganie
• Używaj ścierniwa dobrej jakości oraz o niskiej zawartości 

soli, np. GMA Garnet.
• Przetestuj ścierniwo pod kątem zawartości chlorków.
• Przetestuj wodę do czyszczenia pod kątem zawartości 

chlorków.
• Wstępnie przetestuj istniejące struktury pod kątem 

obecności chlorków przed obróbką strumieniowo‑ścierną.
• Spłucz czystą wodą i / lub użyj zmywacza rozpuszczalnych 

soli

• Ścierniwo niskiej jakości powodujące nadmierne 
zapylenie i zanieczyszczenie, np. kruszone szkło

• Brak całkowitego oczyszczenia powierzchni po obróbce 
strumieniowo‑ściernej

 
Testy
• Test czyszczenia/przetarcia szmatką, metoda taśmy 

samoprzylepnej
• Zapoznaj się ze specyfikacjami pracy i odpowiednimi 

normami AS / ISO
 
Zapobieganie
• Stosuj niskopyłowe ścierniwo, np. Garnet GMA
• Oczyść wszystkie powierzchnie z pyłu po obróbce 

strumieniowo‑ściernej

Olej / Smar (cienka warstwa)

Możliwe przyczyny

ZASTRZEŻENIE: Powyższe informacje stanowią jedynie wskazówkę. Nie 
obejmują one wszystkich czynników, przyczyn, testów, czy sposobów 
zapobiegania zanieczyszczeniom. Airblast wyraźnie zrzeka się wszelkiej 
odpowiedzialności za  niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji.

Nowa stal
• Magazynowanie lub zabiegi produkcyjne
• Zanieczyszczone sprężone powietrze
 
Istniejąca stal
• Oba powyższe czynniki, plus środowiskowa ekspozycja 

przemysłowa, np. lokalizacja morska lub procesy 
przemysłowe

 
Zapobieganie
• Przetestuj i utrzymuj jakość sprężonego powietrza
• Prace przygotowawcze i / lub wstępne czyszczenie przed 

obróbką strumieniowo‑ścierną poprzez odtłuszczanie i / 
lub płukanie
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Warunki klimatyczne panujące podczas malowania mają kluczowe znaczenie dla efektywnego 
nałożenia powłoki, dlatego tak ważne jest, aby podłoże było wolne od wilgoci przed i w czasie 
malowania oraz w trakce procesu utwardzania powłoki.

Punkt rosy
W niektórych warunkach wilgotne powietrze może ulegać skraplaniu na podłożu. Temperatura, 
w której nastąpi kondensacja nosi nazwę punktu rosy. Tak długo, jak temperatura powierzchni 
jest o 3 ° C (lub więcej) wyższa od temperatury punktu rosy, ogólnie uważa się za bezpieczne 
środowisko do malowania, jeśli chodzi o ryzyko kondensacji.

Instrukcja użycia

1. Zmierz
• Temperaturę powietrza
• Temperaturę podłoża
• Wilgotność względną
Użyj tego samego przyrządu do 
odczytu temperatury powietrza 
i podłoża, z dokładnością do 
±0.5°C

2. Oblicz
różnicę temperatur, tj. 
temperatura powietrza minus 
temperatura podłoża

3. Nanieś punkt przecięcia na 
wykresie
Różnica temperatur 
i wilgotność względna

Jeśli punkt przecięcia jest PONIŻEJ 
krzywej wykresu
• Wskazuje, że warunki są 

bezpieczne do malowania
• POWYŻEJ krzywej wykresu 

wskazuje na warunki 
niebezpieczne do malowania

ZASTRZEŻENIE:Powyższa informacja oraz wykres nie przedstawiają, ani nie zamierzają być zatwierdzoną, zgodną, standardową 
metodą, procedurą zapewniającą odpowiednie warunki klimatyczne do malowania. Airblast wyraźnie zrzeka się wszelkiej 
odpowiedzialności za niewłaściwe użycie powyższych informacji i procedur.
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Porównanie charakterystyk materiałów ściernych

Śrut Rozmiar 
ziarna Kształt Gęstość Twardość 

Mohs Kruchość Początkowy 
koszt

Ilość 
cykli

Koszt na 
jedno 
użycie

Pocho-
dzenie

Typowe 
zastosowanie

Piasek 
krzemowy 6 ‑ 270 1,60 

g / cm3 5,0 ‑ 6,0 wysoka niski 1 średni nat

Czyszczenie 
strumieniowo‑

ścierne na 
zewnątrz

Szlaka 
pomie‑
dziowa

8 ‑ 80 1,36 ‑ 1,79 
g / cm3 7,0 ‑ 7,5 wysoka średni 1 ‑ 2 średni b‑p

Czyszczenie 
strumieniowo‑

ścierne na 
zewnątrz

Śrut 
staliwny 
łamany

10 ‑ 325 3,68 
g / cm3 8,0 niska wysoki 200+ średni mfg

Usuwanie 
ciężkiej 

zgorzeliny

Śrut 
staliwny 
kulisty

8 ‑ 200 4,49 
g / cm3 8,0 wysoki 200+ niski mfg Czyszczenie, 

kuleczkowanie

Tlenek 
glinu 12 ‑ 325 2,00 

g / cm3 8,0 ‑ 9,0+ średnia wysoki 6 ‑ 8 średni mfg

Czyszczenie, 
wykończenie, 
gratowanie, 
wytrawienie

Mikrokulki 
szklane 10 ‑ 400 1,36 ‑ 1,44 

g / cm3 5,5 średnia średni 8 ‑ 10 niski mfg Czyszczenie, 
wykończenie

Plastikowy 12 ‑ 80 0,72  ‑ 0,96 
g / cm3 3,0 ‑ 4,0 niska / 

średnia wysoki 8 ‑ 10 średni mfg
Usuwanie 

farby, 
czyszczenie

Ziarna 
pszenicy 12 ‑ 80 0,72 

g / cm3 3,0 średnia średni 12 ‑ 15 wysoki mfg Usuwanie 
farby, kleju

Kukurydza 
hybry‑
dowa

16 ‑ 60 0,72 
g / cm3 3,0 niska wysoki 14 ‑ 17 średni mfg Usuwanie farby

Kolby 
kukurydzy 8 ‑ 40 0,56 ‑ 0,72 

g / cm3 2,0 ‑ 4,5 średnia niski 4 ‑ 5 niski b‑p
Usuwanie farby 
z delikatnych 
powierzchni

 = ostrokrawędziowy    = kulisty   nat = naturalny   b‑p = produkt uboczny   mfg = wyprodukowany 
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IMPERIALNE NA METRYCZNE METRYCZNE NA IMPERIALNE

Długość Długość

tysięczne cala (thou albo mil)

cale (in)

stopy (ft)

× 25,4 = μm

× 25,4 = mm

× 0,3048 = m

mikrony (μm)

millimetry (mm)

metry (m)

× 0,03937 = thou (mil)

× 0,03937 = in

× 3,28083 = ft

Powierzchnia Powierzchnia

cale kwadratowe (in2)

stopy kwadratowe (ft2)

× 645,16 = mm2

× 0,0929 = m2

milimetry kwadratowe (mm2)

metry kwadratowe (m2)

× 0,00155 = in2

× 10,7639 = ft2

Objętość Objętość

cale sześcienne (cu in)

stopy sześcienne (cu ft)

stopy sześcienne (cu ft)

galony US (gal)

kwarta (qt)

uncje płynu (fl oz)

× 16,38716 = cm3 (ml)

× 0,028317 = m3

× 28,31701 = l

× 3,7854 = l

× 0,9464 = l

× 29,57 = ml

centymetry sześcienne (cm3)

metry sześcienne (m3)

litry (l)

litry (l)

litry (l)

mililitry (ml)

× 0,061023 = cu in

× 35,3145 = cu ft

× 0,035315 = cu ft

× 0,26417 = US gal

× 1,05668 = qt

× 0,03381 = fl oz

Prędkość Prędkość

stopy na minutę (ft / min)

stopy na sekundę (ft / s)

× 0,00508 = m / s

× 0,03048 = m / s

metry na sekundę (m / s)

metry na sekundę (m / s)

× 196,85 = ft / min

× 3,28083 = ft / s

Waga Waga

funty (lb) × 0,4536 = kg kilogramy (kg) × 2,2046 = lb

Gęstość nasypowa Gęstość nasypowa

funty na stopę sześcienną (lb / cu ft)

funty na stopę sześcienną (lb / cu ft)

× 16,0185 = kg / m3

× 0,016019 = kg / l

kilogramy na metry sześcienne(kg / m3)

kilogramy na litry (kg / l)

× 0,062428 = lb / cu ft

× 62,4277 = lb / cu ft

Ciśnienie Ciśnienie

funty na cal kwadratowy (psi)

funty na cal kwadratowy (psi)

funty na cal kwadratowy (psi)

× 6,8947 = kPa

× 0,0068947 = MPa

× 0,068947 = bar

kilopascale (kPa)

Megapascale (MPa)

bar (bar)

× 0,145 = psi

× 145,04 = psi

× 14,504 = psi

Podciśnienie Podciśnienie

cal słupa rtęci (in. Hg)

cal słupa rtęci (in. Hg)

× 3,38638 = kPa

× 13,596 = in. H2O

kilo pascale (kPa)

cal słupa wody (in. H2O)

× 0,2953 = in. Hg

× 0,07355 = in. Hg

Moc Moc

konie mechaniczne (KM) × 0,7457 = kW kilowaty (kW) × 1,341 = KM

Temperatura Temperatura

stopnie Fahrenheita (° F) (° F ‑ 32) × 0,5555 = ° C stopnie Celsjusza (° C) (° C × 1,8) + 32 = ° F
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POLSKA
Airblast Poland sp. z o.o. 
Gdyńska 60, 80‑297 Miszewo 
Tel. : + 48 (58) 680 00 86
Email : biuro@airblast.com.pl
Web : www.airblast.com.pl

THE NETHERLANDS
Airblast B.V. ‑ Corporate Headquarters
P.O.Box 1075 
1700 BB Heerhugowaard 
Tel. : + 31 72 5718002
Fax : + 31 72 5714340
Email : info@airblast.com
Web : www.airblast.com

Airblast‑Abrasives B.V. Fluorietweg 23 E 
1812 RR Alkmaar 
Tel. : + 31 72 5715569 
Fax : + 31 72 5714340 
Email : info@airblast‑abrasives.com
Web : www.airblast‑abrasives.com

UNITED ARAB EMIRATES
Airblast Middle East LLC 
P.O. Box 33419 
Dubai 
Tel. : + 971 4 3242776 
Fax : + 971 4 3242778 
Email : airblast@emirates.net.ae

SAUDI ARABIA
Airblast Saudi Trading & Industrial Est.
P.O. Box 30476 
Al‑Khobar 31952  
Tel. : + 966 13847 3178 
Fax : + 966 13847 1430 
Email : info@airblast.com.sa

QATAR
Airblast Qatar WLL 
P.O. Box 47044  
Wakra 
Tel : + 974 4 463 1043 / 1074
Fax : + 974 4 463 1154
Email : info@airblast.com.qa

SINGAPORE
Asia Airblast Pte Ltd. 
No. 55 Tuas Avenue 1 
Singapore 639503 
Tel. : + 65 6266 6010 
Fax : + 65 6266 6968 
Email : airblastsg@singnet.com.sg
Web : www.airblastasia.com

MALAYSIA
Airblast Equipment Malaysia Sdn Bhd. No. 
60, Jalan Permas 9/7, 
Bandar Baru Permas Jaya 
81750 Masai, Johor Darul Takzim
Tel : + 60 7387 4989 
Fax : + 60 7387 5989 
Email : abcorrosion@airblastasia.com

INDONESIA
PT Airblast Equipment Indonesia
Pergudangan Sentra Industri Terpadu III
Blok A no. 2, Penjaringan
PIK, Jakarta Utara. Jakarta 14470 
Tel. : +62‑21‑29032818 / 9 
Email : aei.enquiry@airblastasia.com

CHINA
Airblast Surface Treatment Co. Ltd.
Suit 14B ‑ No.58 Xin Jin Qiao Rd.
Pudong New Area 
Shanghai 
Tel. : + 86‑21‑61060216 
Fax : + 86‑21‑61062017 
Email : airblast@outlook.com.cn

INDIA
Airblast Equipment India Pvt Ltd
#5‑9‑30/5 Unit 203 
Paigah Plaza, Basheer Bagh
Hyderabad ‑ 500063
Telangana State 
Tel. : + 91 40 6674 8855
Fax : + 91 40 6674 8851
Email : info@airblastindia.com
Web : www.airblastindia.com

AUSTRALIA
Airblast Australia (Perth) 
Unit 5, 16‑18 Kewdale Rd
Kewdale WA 6105 
Tel : +61 (08) 9451 4600 
Fax : +61 (08) 9451 4966
Email : sales@airblastwa.com.au
Web : www.airblastaustralia.com

Airblast Australia (Victoria) 
13B The Crossway 
Campbellfield VIC 3061 
Tel : +61 (03) 9357 6522
Fax : +61 (03) 9357 7511
Email : peter@airblastvic.com.au
Web : www.airblastaustralia.com

Airblast Australia (Queensland)
Unit 1 / 272 Lavarack Ave
Pinkenba QLD 4008 
Tel : +61 (07) 3260 2670 
Fax : +61 (07) 3260 2672
Email : ross@airblastqld.com.au
Web : www.airblastaustralia.com

Grupa Airblast
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