KOMORA DO PIASKOWANIA UNICRAFT SSK 2 "[6204001]

1 316,00 zł 1 200,00 zł

www.km-maszyny.pl

ZDJĘCIA PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

Unicraft SSK 2 - komora do piaskowania. Czyste strumieniowanie bez zabrudzania otoczenia.
Opis:
Przystosowana do różnych materiałów ściernych, np. kwarc, kulki szklane, plastikowe i inne
Idealna do czyszczenia, usuwania rdzy lub lakieru z wszelkiego rodzaju części metalowych, np. części silnikowych,
okuć, tablic, obudów, felg, zawiasów
Wysokogatunkowe rękawice robocze z lateksu są połączone na stałe z obudową
Szyba z naklejoną folią ochronną umożliwia optymalną widoczność i bezpieczeństwo w trakcie obróbki półwyrobu
Obwodowe uszczelki na ramach pokrywy i drzwi zapewniają pracę bez pylenia
Z otworem spustowym do wymiany ścierniwa
Rura ssąca na materiał ścierny zamocowana na dnie pojemnika zbiorczego
Z przyłączem sprężonego powietrza po stronie zewnętrznej
Możliwość stosować szklanych kulek, korundu, węglika krzemu, tworzywa sztucznego i innych materiałów jako
ścierniwa
Duże boczne drzwi do załadunku i wyładunku
2 otwory wentylacyjne (1 przyłącze wentylacyjne)
Króciec wentylacyjny ø 64 mm do podłączenia instalacji wyciągowej
Lampa ﬂuorescencyjna 12 V z zasilaczem 230 V i zewnętrznym przełącznikiem
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Zakres dostawy:
Wysokiej jakości pistolet strumieniowy z dyszą ceramiczną
4 sztuki dysz ceramicznych (4 / 5 / 6 / 7 mm)
Plus 5 sztuk folii zapasowych do okna wziernikowego
Dane techniczne:
Pojemność kabiny roboczej:

220 l

Zużycie powietrza:

200 – 350 l/min

Ciśnienie robocze:

2,8 – 8,0 bar

Maks. ciśnienie robocze:

8,6 bar

Przyłącze sprężonego
powietrza:

3/8“

Uziarnienie ścierniwa:

0,42 mm – 0,125 mm

Wymiary kabiny wewnątrz:

840 x 550 x 360 mm

Wymiary kabiny na zewnątrz:

950 x 660 x 1380 mm

Maks. obciążenie kratki:

80 kg

Maks. ciężar materiału
ściernego:

50 kg

Waga:

48 kg

Wyposażenie dodatkowe:
- Rękawice [620 4110]
- Pistolet strumieniowy [620 4101]
- Lampa ﬂuorescencyjna [620 4113]
- Folia ochronna 5szt [620 4111]
- Szyba [620 4112]
- Zestaw dysz ceramicznych 4/5/6/7 mm [620 4130]
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