Pneumatický vysava t ísek a chladících kapalin firmy BLOVAC - JAPONSKO
Vyu ití v ude tam, kde je vzduch jako nositel energie ve výrob .
Blovac je vysoce produktivní, moderní za ízení, které svými mo nostmi vysávání nemá konkurenci.
Blovac je vhodný zejména pro vysávání kapalin ve v ech oblastech a odv tvích pr myslu a slu eb.
10l nádobu plnou vody vysaje za cca 5 sekund.
Vysoký trvalý výkon 3000 l / min, malá hmotnost, jednoduchá obsluha, plovákový systém, adí tento
výrobek mezi silné vysava e pro profesionály. Je vhodný pro t ké vysávané materiály a odsávání na
strojích.
Vysáváním r zných druh ne istot v pevném nebo kapalném skupenství, do max. teploty 60 0 C se
zapisuje BLOVAC do seznam výrobk IV. generace.
V p ípad nutnosti m eme vysava p ipojit na samostatný kompresor o výkonu 360l/min. ( provozní tlak 4 – 6
bar).
Pozor: Není vhodný pro nasávání edidel a podobných chemikálií.

Technická data:
Spot eba vzduchu p i tlaku 6 kg/cm2-360 l / min
Sací výkon p i tlaku 6 kg / cm2 - 3 m3 / min
Vysávání (se sloupcem vody) p i tlaku 6 kg/cm2 3000 mm / H2O
Hmotnost – 5kg
Obsah dodávky:
Blovac, sací hadíce (olejoodolná) 2m (na objednání 50 m), pr

r 32 mm, sací hubice a zásobník 20 l.

ednosti tohoto výrobku :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krom kovových t ísek vysává také vodu, olej, prach, kaly a jiné sm si.
Mo no pou ít s b ným zásobníkem (o objemu 20 litr ).
Neskládá se z pohyblivých ástí a tudí se neopot ebuje.
Riziko vznícení nebo úrazu elektrickým proudem je vylou eno.
Obsahuje plovák, který automaticky zastaví sání , jakmile je nádr plná.
ádné opravy nebo odstávka zp sobená poruchou. Mo nost údr by istící kapalinou.
Jedine ný design zaru uje snadnou obsluhu a nízkou hmotnost.

