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Stručný přehled výhod DC 280 Vario Blasters:
Vario Blaster na lehké, střední a velké ledové částice nastavitelný
Velmi šikovný
Vhodný pro nepřetržitý provoz
Spolehlivý, robustní a nenáročný na údržbu
Ekonomicky díky systému dvou hadic
Integrovaný uzemňovací kabel
Žádné elektrické komponenty, plně pneumatické
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DC 280 Vario Blaster

Výkonný - Ideální pro průmyslové čištění a restaurování budov
Se vstupním tlakem až 15 bar je DC 280 Vario Blaster také schopen odstranit silné nečistoty. Nově vyvinutá tryska
s volitelnou plochou v kombinaci s tryskací pistolí optimalizovanou pro průtok poskytuje při čištění ještě vyšší
produktivitu, což vám dává konkurenční výhodu a vaši zákazníci ušetří více.

Flexibilní - zařízení pro všechny příležitosti
DC 280 Vario Blaster je skutečně všestranný stroj: Díky své jedinečné patentované trysce Vario a úpravě rychlosti
ledu a tlaku vzduchu jej můžete za chodu přeměnit z jemného čisticího prostředku na citlivé povrchy na výkonné
zařízení pro odstraňení nejsilnějších nečistot. Kromě toho, pokud by někdy nestačil pouze suchý led, můžete použít
volitelnou abrazivní sadu, abyste otryskali nečistoty například sodou nebo skleněnými korálky.

Ergonomický – jednoduchý na použití
Během vývoje DC 280 Vario Blasters byl pro snadnou manipulaci optimalizován design. Regulátory velikosti částic,
rychlosti ledu a tlaku vzduchu jsou přehledně uspořádány. Čtyři kola DC 280 Vario Blasters umožňují snadnou
manipulaci se zařízením na vodorovném povrchu a při naklonění zařízení dvě velká kola umožňují pohyb i v
obtížném terénu.

Technická Data:
Rozměry:
Hmotnost:
Tlak tryskání:
Spotřeba vzduchu:
Spotřeba suchého ledu:
Kapacita suchého ledu:
Připojení:
Hluk (maximum ):
System :

100.0 cm (H) x 60.0 cm (W ) x 62.0 (D)
75 kg
až 15 bar (m ax.) / 217,5 psi(m ax)
3,5 m ³ – 12 m 3/m in
0 – 80 kg /h /0 – 176 lbs / hr
45 kg / 100 lbs
1“ crychlospojka DIN 3489
119 dB(A)
plně pneumatický
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