
51 200 00 kompresor pojízdný, typ 600-60D
400 V, 450 l / min.

Kompresor

GLASTAR tlaková nádoba

převlečná matice, trysky, hadicové šroubení
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Příslušenství k zařízení pro pískování

51191

51 200 00
kompresor na vzduch

51 302 00
tlaková nádoba, typ 100 S

51 305 00
systém nožního ovládání přívodu
vzduchu

51 315 01
pískovací pistole pro všechny tlakové
systémy
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51 301 00 GLASTAR tlaková nádoba, typ 100
obsah 45 l, ruční ovládání tlakového vzduchu

51 302 00 GLASTAR tlaková nádoba, typ 100 S
obsah 45 l, nožní ovládání tlakového vzduchu
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51 302 02
51 302 05
51 305 00

51 305 01

51 315 01

51 351 02
51 351 03
51 351 11
51 351 12
51 352 20
51 652 05

51 628 00
51 629 00

membrána pro nožní ovladač
ovladač nožní - teflonový blok
GLASSTAR nožní ovladač tlakového vzduchu,
komplet
ventil třícestný

pistole pískovací pro všechny tlakové systémy

tryska keramická, průměr dýzy 2,4 mm
tryska keramická, průměr dýzy 3,2 mm
tryska karbidová, průměr dýzy 2,4 mm
tryska karbidová, průměr dýzy 1,6 mm
matka převlečná pro připojení trysky
šroubení hadicové R 1/4” na 13 mm vnější závit

hadice pískovací, 13 x 6 mm, černá
hadice tlaková, 9 x 3 mm, PVC
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GLASTAR pískovací kabiny
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ZAŘÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ

51 314 00 GLASTAR pískovací kabina "PASSER I"

tato kabina je vybavena zařízením pro průtah velkých
tabulí kabinou, maximální rozměr pískovaných tabulí
je 180 x 240 cm

rozměry pracovního prostoru kabiny :

šířka : 76,2 cm
hloubka : 58,4 cm
výška : 90,2 cm

51 316 00 GLASTAR pískovací kabina MINI PASSER

rovněž tato kabina je vybavena zařízením pro průtah
velkých formátů tabulí, maximální rozměr pískovaných
tabulí je 61 x 240 cm

rozměry pracovního prostoru kabiny :

šířka : 67,3 cm
hloubka : 45,7 cm
výška : 42,3 cm

51 315 00 GLASTAR pískovací kabina typ 2533

rozměry pracovního prostoru kabiny :

šířka : 86,4 cm
hloubka : 55,9 cm
výška : 59,7 cm

51 314 00
GLASTAR pískovací kabina
"PASSER I"
fotografie starého modelu kabiny

51 316 00
GLASTAR pískovacíkabina
"MINI PASSER"

51 315 00
GLASTAR pískovací kabina typ 2533
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pohled do vnitřního
prostoru pískovací kabiny
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Novinka představená poprvé na veletrhu Glasstec 2002 - pískovací
kabina včetně odsávacího zařízení. K volitelným přídavným
zařízením patří nožní ovládání tryskání a druh vnitřního osvětlení
kabiny.
Jelikož byla tato novinka zařazena do katalogu těsně před jeho
vydáním, nejsou uvedeny další technické podrobnosti.
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51 310 00

51 310 10

51 310 20

51 310 22

51 310 25

51 310 30

51 310 32

51 310 50

51 310 55

51 310 60

transportovatelná pískovačka,
kompletní s odsáváním, spojovacími hadicemi a
pískovací pistolí
230 V, 1000 W, 4,5 A
tlakový vzduch : cca 5 - 8 bar

pistole pískovací náhradní, pro 51 310 00 N700.55

kartáč pro pistoli náhradní, N700.30

adaptér pro odsávací kartáč, náhradní, N700.40

adaptér pro odsávání, náhradní, N700.60

komora směšovací kovová pro pískovací médium a
vzduch, N700.70

dýza pískovací, vidiová ocel, N700.90

kolečko pojezdové, náhradní, N700.47

hadice propojovací, průměr 40 mm, N700.46

tlakoměr pro přenosnou pískovačku

Transportovatelná pískovačka

51 310 00
transportovatelná pískovačka
s odsávacím zařízením


