10031139

INGENIØR- & HANDELSFIRMA ApS, CVR nr. (vat no) DK 11974473
Unsbjergvej 8 5220 Odense SØ

Tlf: (+45) 65 934 934

Telefax: (+45) 65 934 202 E-mail: cleanblast@cleanblast.dk

www.cleanblast.dk

Sablux SX 155S

Sandblæsning. Afgratning. Slibning.
Fjernelse af rust. Mattering. Dekorering.
ISO 9001
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Sandblæsekabine: Sablux SX 155 S
Dim. udvendig:

Bredde
Dybde
Højde

1850 mm.
1.080 mm. (excl. bøjning for udsugning)
1.750 + 550 mm. (Åben kabine)
1.750 mm.(Lukket kabine)
Dim. Indvendig:
Bredde
1.545 mm.
(arbejdsareal)
Dybde
890 mm.
970 mm. (Excl. vindsigte)
Højde
780 mm.
870 mm. (Excl. pistolholder)
Vægt:
Ca.
340 kg.
Trykluftstilslutning:
Slangestuts med skruekobling for Ø 19 mm. indv.
slange. (forbindelse)
Sandblæsepistol:
Arbejder ved hjælp af injektor princippet. Højeffektiv
sandblæsepistol type ”power shot”.
Standard. Dysemontering:
Ø11 mm. borcarbid Hovdedysesæt
Ø 5 mm. rustfri luftdyse.
Luftforbrug 60 m3/h ved 400 kPa (4 bar) driftstryk.
Ved anvendelse af mindre eller større hoveddyser
skal luftdysen tilpasses.
Rist:
3 delt rist. Punktlast max. Ca. 340 kg. Højere last på
forespørgsel. (Rustfri rist tilbydes mod merpris)
Pistolholder:
Justerbar i alle retninger, monteret på traversstang.
Fodpedal:
Elektrisk, sikkerhed klasse IP 65.
Doseringsbæger:
For regulering af blæsemiddelmængden, let
demonterbart for skift af blæsemiddel.
Kabine adgang:
Frontdør i kabine er todelt, løftes vertikalt med 2
håndtag for åbning. Kabinedøren er vægtudlignet via
gasfjedre. Dørens åbning er tillige praktisk ved brug af
kran.
Inspektionsvindue: Uden blinde vinkler, monteret med sikkerhedsglas og
slidglas, hurtig udskiftelig.
Belysning:
Lysstofrør 2 x 55 W, 230 V, i et støvtæt armatur,
monteret på kabinetag.
Sidelemme:
I begge sidevægge, 250 x 240 mm, med gummigardin, muliggør håndtering af stangmateriale.
Håndhuller:
Dobbelt tætning i rivefast specialgummi.
Kontaktbox:
Støvsikret, monteret på den højre side af kabinen,
indholdende hovedafbryderen (aflåselig), kontrol
afbrydere, kontaktor og sikringer.
Elektrisk tilslutning: 3 x 400 V, 50 Hz. Tilsluttet belastning: kW afhængig
af støvskiller (muligt for speciel drifts-spænding).
Manometer:
I højre ben på kabinen, måleområde
0 – 1000 kPa (0 – 10 bar).
Trykreduktionsventil: I højre ben på kabinen, arbejdsområde
0 – 900 kPa (0 – 9).
Sikkerhedskontakt: Blæsningen stopper automatisk når kabine-døren
åbnes.
Støvudgang:
Forbindelsesbøjning på bagvæggen.
Støvudskiller:
Der findes forskellige støvudskillere. En nøjagtig
tilpasset støvudskiller er nødvendig for en optimal
fungerende sandblæsekabine.
Tilbehør:

Tumbler aggregat for automatisk blæsning af mindre
emner. Elektrisk eller manuelle drejeborde.
Pistol bevægelse, Sandblæsepistol for finere dele,
etc. Muligheder for senere tilbygning eller ombygning
op til fuldautomatisk kabine.
Forbehold for ret til konstruktionsændringer uden
varsel.
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