Blästerutrustningar
SANDMASTER Mikroblästerutrustning FB1
Den enkla och mycket solida konstruktionen
av FB1 är lätt att flytta och bära med sig.
Den körs endast på luft och behöver därför
inte el-anslutas.

SANDMASTER Mikroblästerutrustning
FG1-93

En mångbeprövad precisionsbläster för muséer,
antikviteter,restaurering och blästring av mindre föremål.
Finns i Restauro-utförande där antistatisk1,5 m
blästerslang och filter medföljer.

Grundutförande (Best.nr: FB1)

Grundutförande (Best.nr: 177)

Mikroblästerutrustning

Mikroblästerutrustning

För precisionsblästring

För precisionsblästring

Tryckmanometer

Elektroniskt styrt doseringssystem för steglös
justering av blästermedel

Blästermedel från 0,088-0,35 mm
Blästerpistol med hårdmetallmunstycke 0,8-2,7 mm
(0,8 mm ingår)
Bärhandtag och bälte

Blästermedel från 0,053-0,35 mm
Blästerpistol med hårdmetallmunstycke 0,4-2,7 mm
(0,6 mm ingår)

Alla vanliga blästermedel kan användas

Alla vanliga blästermedel kan användas

Dimensioner

Dimensioner

340 x 210 x 310
(bredd x djup x höjd)

320 x 220 x 350
(bredd x djup x höjd)

Teknisk information

Teknisk information

Luftanslutning 1/8”

220V

Tryckområde 0,5-8 bar

Effektförbrukning 185W

Behållare för blästermedel 0,85 liter

Luftanslutning 1/8”

Tryckluftsförbrukning omkring 100 liter/min med
munstycke 1,2 mm och 3 bar tryck.

Tryckområde 0,5-8 bar
Behållare för blästermedel 0,5 liter

Tillval

Tryckluftsförbrukning omkring 100 liter/min med
munstycke 1,2 mm och 3 bar tryck.

Munstycken
Separat kabin

Tillval
Munstycken
Separat kabin
Dammavskiljare
RESTAURO FG 1-93R (Best.nr: 1771)
Dito +antistatisk blästerslang och filter
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Blästerutrustningar
SANDMASTER Mikroblästerutrustning
FG2-94, Inbyggd kabinbelysning

SANDMASTER Mikroblästerutrustning
FG3-92, Inbyggd kabinbelysning

Den här modellen har två blästermedelbehållare som
Den här modellen har tre blästermedelbehållare som
är anslutna till olika munstycken och styrs av ett reglage. är anslutna till olika munstycken och styrs av ett reglage.
Finns i Restauro-utförande där antistatisk1,5 m
blästerslang filter medföljer.
Grundutförande (Best.nr: 277)

Grundutförande (Best.nr: 377)

Mikroblästerutrustning med två behållare

Mikroblästerutrustning med tre behållare

För precisionsblästring

För precisionsblästring

Elektroniskt styrt doseringssystem för steglös
justering av blästermedel

Elektroniskt styrt doseringssystem för steglös
justering av blästermedel

Enkelt byte av blästermedelsbehållare med reglage

Enkelt byte av blästermedelsbehållare med reglage

Blästermedel från 0,053-0,35 mm

Blästermedel från 0,053-0,35 mm

Blästerpistol med hårdmetallmunstycke 0,4-2,7 mm
(0,4 och 0,6 mm ingår)

Blästerpistol med hårdmetallmunstycke 0,4-2,7 mm
(0,4 0,6 och 1,2 mm ingår)

Alla vanliga blästermedel kan användas

Alla vanliga blästermedel kan användas

Dimensioner

Dimensioner

Rek. verktyg upp till omkring 80 x 80 x 50 mm

Rek. verktyg upp till omkring 100 x 100 x 50 mm

Arbetsyta 300 x 300 mm

Arbetsyta 350 x 300 mm

570 x 350 x 430
(bredd x djup x höjd)

375 x 350 x 350 Restauro
(bredd x djup x höjd)

570 x 410 x 435
(bredd x djup x höjd)

Teknisk information

Teknisk information

220V

220V

Effektförbrukning 200W

Effektförbrukning 200W

Luftanslutning 1/8”

Luftanslutning 1/8”

Tryckområde 0,5-8 bar

Tryckområde 0,5-8 bar

Behållare för blästermedel 0,5 liter

Behållare för blästermedel 0,5 liter

Tryckluftsförbrukning omkring 100 liter/min med
munstycke 1,2 mm och 3 bar tryck.

Tryckluftsförbrukning omkring 100 liter/min med
munstycke 1,2 mm och 3 bar tryck.

Tillval

Tillval

Munstycken

Munstycken

Dammavskiljare och arbetsbord

Filter

RESTAURO FG 1-93R (Best.nr: 2771)

Dammavskiljare och arbetsbord

Dito +antistatisk blästerslang och filter (ej kabin)
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Blästerutrustningar
SANDMASTER Blästerutrustning 60IN
Utrustad med tryckcylinder, effektivt filter- och
återvinningssystem, kabinbelysning,
lufttrycksregulator-manometer, fotkontroll samt
blästerpistol. Den har en generös arbetsyta, är
kompakt och kan användas som bordsmodell eller
med arbetsbord som tillval.

Grundutförande (Best.nr: 60IN)
Utrustad med tryckcylinder för högre effekt
Många möjligheter och inställningar
Fungerar med alla typer av blästermedel
Blästermedel från 0,050-1,19 mm
Blästerpistol med hårdmetallmunstycke 4-9 mm
(4 mm ingår)
Dammavskiljare med integrerat filter 2,4 m2
Skakfilter
Automatiskt återvinningssystem
Dimensioner
Arbetsyta
600 x 410 x 430
(bredd x djup x höjd)
Skåpsyta
700 x 800 x 945
(bredd x djup x höjd)
Teknisk information
220V 50/60 Hz
Effektförbrukning 250W
Luftanslutning 1/4”
Tryckområde 0,5-8 bar
Tryckluftsförbrukning omkring 300 l/min med
munstycke 5 mm och 3 bar tryck.
Tillval
Strömbrytare
Tidsbestämd filterrengöring
Handskar och armskydd
Arbetsbord
Korgar, rundbord mm. på förfrågan

Tillval arbetsbord
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Blästerutrustningar
Grundutförande (Best.nr: 75IN)
Utrustad med tryckcylinder för högre effekt
Många möjligheter och inställningar
Fungerar med alla typer av blästermedel
Blästermedel från 0,050-1,19 mm
(tillval för ner till 0,030 mm)
Blästerpistol med hårdmetallmunstycke 4-9 mm
(5 mm ingår)
Dammavskiljare med 2 integreratde filter 4,8 m2
Skakfilter och underhållsfri cykloninstallation
Höj-och sänkbara ben för arbete stående eller sittande
Dimensioner
Arbetsyta
750 x 600 x 520
(bredd x djup x höjd)
Skåpsyta
820 x 1030 x 1370
(bredd x djup x höjd)
Teknisk information
220V 50/60 Hz
Effektförbrukning 550W
Luftanslutning 1/4”
Tryckområde 0,5-8 bar
Tryckluftsförbrukning omkring 300 l/min med
munstycke 5 mm och 3 bar tryck.
Tillval
Version för medicinsk teknik
Strömbrytare
Varning ”dammavskiljare full”
Tidsbestämd filterrengöring
Handskar och armskydd
Instalation för 4 st blästerpistoler
Korgar, rundbord mm. på förfrågan
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SANDMASTER Blästerutrustning 75IN
Utrustad med tryckcylinder, effektivt filter- och
återvinningssystem, kabinbelysning,
lufttrycksregulator-manometer, fotkontroll samt
blästerpistol. Den har en generös arbetsyta, är
kompakt, har justerbara ben, öppningsbar front och
renblåsningsmunstycke.

Blästerutrustningar
SANDMASTER Blästerutrustning 115IN
Utrustad med tryckcylinder, effektivt filter- och
återvinningssystem, kabinbelysning,
lufttrycksregulator-manometer, fotkontroll samt
blästerpistol. Den har en generös arbetsyta, är
kompakt, har justerbara ben, öppningsbar front och
renblåsningsmunstycke.

Grundutförande (Best.nr: 115IN)
Utrustad med tryckcylinder för högre effekt
Många möjligheter och inställningar
Fungerar med alla typer av blästermedel
Blästermedel från 0,050-1,19 mm
(tillval för ner till 0,030 mm)
Blästerpistol med hårdmetallmunstycke 4-9 mm
(8 mm ingår)
Dammavskiljare med integreratde filter totalt 4,8 m2
med pneumatisk rengöring.
Sidodörr för enkel i- och urplock av detaljer
Skakfilter och underhållsfri cykloninstallation
Dimensioner
Arbetsyta
1150 x 800 x 840
(bredd x djup x höjd)
Skåpsyta
1315 x 1210 x 1885
(bredd x djup x höjd)
Teknisk information
220V 50/60 Hz
Effektförbrukning 800W
Luftanslutning 1/4”
Tryckområde 0,5-8 bar
Tryckluftsförbrukning omkring 370 l/min med
munstycke 8 mm och 3 bar tryck.
Tillval
Skyddsfolie
Transportvagn med dockningsmöjlighet
Rullvagn för enklare i- och urplock av detaljer
Handskar och armskydd
Instalation för 4 st blästerpistoler
Korgar, rundbord mm. på förfrågan
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Blästerutrustningar
Grundutförande (Best.nr: 155IN)
Utrustad med tryckcylinder för högre effekt
Många möjligheter och inställningar
Fungerar med alla typer av blästermedel
Blästermedel från 0,050-1,19 mm
(tillval för ner till 0,030 mm)
Blästerpistol med hårdmetallmunstycke 4-9 mm
(8 mm ingår)
Dammavskiljare med integreratde filter totalt 9,6 m2
med pneumatisk rengöring.
Sidodörr för enkel i- och urplock av detaljer
Skakfilter och underhållsfri cykloninstallation
Dimensioner
Arbetsyta
1550 x 1000 x 940
(bredd x djup x höjd)
Skåpsyta
1720 x 1520 x 2030
(bredd x djup x höjd)
Teknisk information
220V 50/60 Hz
Effektförbrukning 800W
Luftanslutning 1/4”
Tryckområde 0,5-8 bar
Tryckluftsförbrukning omkring 370 l/min med
munstycke 8 mm och 3 bar tryck.
Tillval
Skyddsfolie
Transportvagn med dockningsmöjlighet
Rullvagn för enklare i- och urplock av detaljer
Handskar och armskydd
Instalation för 4 st blästerpistoler
Korgar, rundbord mm. på förfrågan
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SANDMASTER Blästerutrustning 155IN
Utrustad med tryckcylinder, effektivt filter- och
återvinningssystem, kabinbelysning,
lufttrycksregulator-manometer, fotkontroll samt
blästerpistol. Den har en generös arbetsyta, är
kompakt, har justerbara ben, öppningsbar front och
renblåsningsmunstycke.

