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Instalaie pneumatic profesional mobil utilizat pentru sablarea metalelor, 
pentru curarea betonului i a altor tipuri de construcii (faade, monumente 
istorice etc). Instalaia funcioneaz cu orice tip de material abraziv granular: 
alice din oel, electrocorindon, nisip, abraziv vegetal etc. Instalaia poate 
fi accesorizat pentru montarea ntr-un sistem de sablare automat, cu 
conectare etan la silozul de abraziv.

Aplicaţii

 � sablarea suprafeelor metalice n vederea pregtirii pentru vopsire;
 � satinarea, mtuirea suprafeelor din inox;
 � curarea suprafeelor din beton i a faadelor;
 � recondiionarea monumentelor istorice;
 � operaiuni de curare a diverselor repere metalice.

Avantaje
 � creterea calitii lucrrilor de protecie anticoroziv;
 � productivitate ridicat;
 � siguran ridicat n exploatare;
 � eficien crescut n exploatare;
 � vas presiune certificat CE pn la 12bar/18bar;
 � instalaie certificat CE privind sigurana n exploatare pe directiva privitoare 

la echipamente.

Specificaţii tehnice

Se livreazã cu:

Blast Wizard 98-240/2/CE
instalaie de sablare portabil

Blast Wizard 98-240/2/CE

Capacitate

Abraziv metalic 1140 kg
Corindon 570 kg

Grit 425 kg
Bile sticl 425 kg

Presiune lucru 6,0 - 10,0 bar
Presiune maxim 18,0 bar

Racord aer 1 ½ ''
Racord furtun sablare 1 ''  sau 1 ¼ ''

Volum 285 l
Diametru 800 mm
nlime 1410 mm
Greutate 195 kg

Consum aer
6 bar, duz 9,5 mm 6,0 m3/min

 � panou comand prevzut cu stop de urgen i cu sistem de 
temporizare pentru golirea furtunurilor de abraziv la oprirea sablrii;

 � telecomand cu sistem de siguran pe dou ci;
 � amortizor de zgomot pentru depresurizarea vasului;
 � sit pentru abraziv;
 � capac protecie abraziv;
 � separator centrifugal ap-ulei;
 � filtru mecanic pentru eliminarea impuritilor din aerul pentru casc;

 � filtru cu carbon activ pentru ndeprtarea mirosurilor i substanelor 
chimice din aerul pentru casc;

 � valv cu reglaj automat pentru dozarea abrazivului;
 � echipament pentru protecia operatorului compus din casc de 

sablare cu jachet i mnui;
 � set furtunuri pentru sablare, telecomand i aer pentru casc 

operator.


