SodaBlaster SB-200 Trailer™
Kompletny zestaw do pracy na wyjeździe

Prędkość wyrzutu czyściwa 965km/h

Model średniej klasy przeznaczony do prac w
budownictwie o średnich potrzebach wydajnościowych
oraz pełnej mobilności w każdym terenie i warunkach
pogodowych.

Aktualna specyfikacja to:

Zaczep na hak auta, udaj się w wybrane miejsce i włącz
maszynę - gotowy do pracy.







do 30% niższe zużycie paliwa
niższa masa własna
mniejsze wymiary
lepsze wyważenie zestawu
cichsza praca

Działa na wszystkie czyściwa SodaBlast Systems, a także
inne czyściwa jak: szkło, piasek, korund, itp.
Średniej pojemności zbiornik, nieprzerywana praca, duża
wydajność.
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PRODUKT O POTWIERDZONEJ INNOWACYJNOŚCI



TECHNOLOGIA PRACY MASZYNY O POTWIERDZONEJ INNOWACYJNOŚCI

W zestawie wszystko co potrzebujesz:
1. Maszynę „SB-200 Mobile”
o SB-200 SodaBlast™ Zbiornik oczyszczarki
o 1-sekundowy samouszczelniający właz wsypu
o Regulator ciśnienia powietrza
o Regulator ilości czyściwa
o Elektryczne zdalne sterowanie z przewodem
o Przyłącze czystego powietrza na narzędzia
o Timer pracy (sek./min./godz.)
o Obrotowy 340o wylot węża strumieniowego
o Układ chłodzący oczyszczarkę:
 MT-3 Samowystarczalny osuszacz powietrza
 CF-125 Filtr cyklonowy powietrza
 Chłodnica ciśnieniowa 10bar
 Wysokoobrotowy wentylator SPAL
o Wąż strumieniowy 15metrów, wąż wodny 15 metrów
o Uniwersalna dysza okrągła w rozmiarze #5
o Budowa oczyszczarki ze stali węglowej i mosiądzu
2. Kompresor śrubowy pompujący powietrze do oczyszczarki
o Niezawodny wolnossący spalinowy silnik trzycylindrowy
o Niskie zużycie paliwa
o 12V Instalacja elektryczna
o Obudowa z wyciszeniem pracy silnika
o Zbiornik paliwa 80 litrów
3. Homologowane podwozie kołowe
o Konstrukcja wytwarzana w technologii CNC
o Podzespoły podwozia renomowanej marki AL-KO
o 2-osie = 4 koła, opony M+S
o Hamulec najazdowy, awaryjny i postojowy
o Zaczep kulowy do haka ze wskaźnikiem sprzęgu i zużycia
o 4 regulowane podpory poziomujące podwozie
o Pełnowymiarowe koło zapasowe
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Możliwości:
Technologia

3x szybsza praca na godzinę (3x szybsza prędkość wyrzutu czyściwa 965km/h) od
piaskarki. Opatentowana konstrukcja. Zapewnia stały, nieprzerywany strumień czyściwa
dzięki unikalnemu przelocie powietrza przez cały zbiornik oczyszczarki.

Stosowane
czyściwa

Pracują na sodę oczyszczoną oraz inne czyściwa (szkło, korund, piasek, itp.)
Od granulacji najdrobniejszej pylistej (jak soda) aż do najgrubszej 2-3mm

Wydajność

Do 20 m2/godzinę

Zużycie

Olej napędowy: ok. 4 - 5 litrów/godzinę

Wsad zbiornika

Tryby pracy

Czyściwo: ok. 5 - 20 kg/godzinę

Do 2 worków x 25 kg w worku = 50 kg czyściwa
1. Na sucho
czyściwo bez
wody

Bezpyłowo
2. Hydrodynamicznie:
w otoczce wodnej zasilanej wodą
z kranu do dyszy oczyszczarki

3. W mixie wodnym:
suche czyściwo zalewane wodą w
zbiorniku, w proporcji 1:1

Rozmiary dysz

Możliwe do stosowania okrągłe dysze od rozmiaru #3 do #5, oraz dysze płaskie.
Użyty w dyszy lotniczy spiek odporny na ścieranie zapewnia do 1500 godzin pracy

Zainstalowane
źródła zasilania

Wbudowany spalinowy silnik diesla napędza śruby kompresora pompującego sprężone
powietrze do oczyszczarki służące dalej do oczyszczania strumieniem powietrza z
czyściwem. Silnik wytwarza również 12V do sterowania i chłodzenia oczyszczarki

Opcjonalne
źródła zasilania
Dłuższe węże




Woda (w trybie hydrodynamicznym) – z sieci miejskiej lub zbiornika
grawitacyjnego. Przedłużka wąż ogrodniczy. Zużycie wody ok. 0.5-1l/min
W trybie mixu wodnego woda jest wlewana z kanistra ręcznie do oczyszczarki
Można przedłużyć nawet do 200m. Optymalnie 50-100m

Obsługa maszyny
Transport
Waga
Dokumentacja
Serwis

Wystarczy 1 operator
Holowane na haku kulowym auta. Autem dostawczym lub pick-up'em
Masa własna 1350kg (bez paliwa i czyściwa) / DMC 1550kg
Instrukcje BHP, obsługi i konserwacji. Certyfikaty CE. Unijna homologacja drogowa.
2 lata gwarancji.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z dojazdem do Klienta na terenie kraju.

Szkolenie z obsługi
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Kup maszynę bez inwestowania własnych środków!
Leasing
Leasing to kilkukrotnie niższy koszt niż kredyt. Łatwa i szybka procedura, a także ulgi podatkowe.
Możesz skorzystać z oferty leasingu oferowanego przez Twój firmowy Bank jak i z oferty naszych agentów
reprezentujących następujące instytucje finansowe:

Informacje dodatkowe
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Ceny zawarte w ofercie są cenami netto +23% VAT lub aktualny VAT w przypadku ustawowych zmian.
Ważność oferty: do czasu opublikowania nowego cennika
Gwarancja cen: na pisemne zapytanie Klienta SodaBlast Systems dokona pisemnej oferty dla Klienta z
określonym terminem ważności cen takiej oferty.
Specyfikacja techniczna: ze względu na udoskonalenia technologiczne maszyn przez producenta, mogą
zostać wprowadzone w międzyczasie nieznaczne zmiany w specyfikacji technicznej nie wpływające na
podstawowe parametry użyteczności maszyn/-y. Podane parametry mogą się różnić w zależności od
sposobu oraz charakteru pracy wykonywanej przez użytkownika.
Warunki dostawy: odbiór własny z Łódź (EXW Łódź).
Ogólne warunki współpracy reguluje Regulamin „Ogólne Warunki Realizacji Zamówień – OWRZ”,
zamieszczony na stronie www.SodaBlastSystems.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Warunki użytkowania, wykorzystywania, kopiowania, powielania i
upubliczniania znaków towarowych, logotypów, dokumentów określa regulamin zamieszczony na
stronie www.SodaBlastSystems.pl
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