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7. Szemcseszóró rendszerek

Injektoros és nyomásos szórás

Injektoros szórás
,QMHNWRURVV]ĂUÈVQÈO a szórópisztolyban vákuum jön létre, amely külön vezetéken szívja fel
és vezeti a szóróanyagot a sűrített levegőbe.
A sűrített levegő ezután a fúvókából történő
kilépésig felgyorsítja a szóróanyagot.
Az injektoros szórás különösen kis és közepes
felületek egyenletes felszínének kialakítására
alkalmas. Ezzel a módszerrel nagyon pontosan
írányítottan lehet dolgozni (érzékeny munkadarab-geometriáknál fontos).

Nyomásos szórás
A Q\RPÈVRV V]ĂUÈVQÈO a zárt tartályban
(nyomástartó edény) lévő szóróanyag sűrített
levegő hatására távozik a csatlakoztatott,
fúvókával ellátott szórótömlőn keresztül. A
hosszú gyorsulási úton a szóróanyag az injektoros szóráshoz képest a szórási, ill. becsapódási sebesség többszörösét éri el.
Ez az eljárás elsősorban nagy felületek szórására és különösen makacs szennyeződések
eltávolítására alkalmas. Olyan rendkívül
könnyű (pl. műanyag, dióhéj) vagy nehéz (pl.
kemény szemcsés anyag, fémes anyag) szóróanyagok használhatók fel, amelyek injektoros
szórásnál nem érnék el a szükséges ütközési
sebességet, vagy hosszú szórási időtartamot
igényelnének.
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A szórás egy olyan felület-megmunkálás, amelynek során a szóróanyagot nagy sebességgel
vezetik a munkadarabra. Hordozóenergiaként
VĢUìWHWW OHYHJĈ Q\RPĂIRO\DGÜNRN YDJ\ szórókerekek állnak rendelkezésre. A szórás eredménye a különböző géptípusok és beállítási
paraméterek mellett alapvetően a kiválasztott
szóróanyag fajtájától függ.
(Deﬁníció a www.wikipedia.de szerint.)
Mi a MRNH cégnél szórórendszereink kiválasztásakor hordozóenergiaként a sűrített levegő
mellett döntöttünk. Egyrészt ezzel kizárjuk a
lehetséges korrózió veszélyét nem korrózióálló anyagok esetén, mindenekelőtt azonban
sűrített levegős ﬁnomszóró rendszereinkkel
SUHFì] SRQWV]HUĢ V]ĂUÈV lehetséges. Ehhez a
következő oldalakon összeállítottuk a PLNURPDWVRUR]DWě szóróberendezések választékát.
Nálunk olyan LQMHNWRURV ÜV Q\RPÈVRV V]ĂUĂUHQGV]HUHNHW talál, amelyek teljesítménye
jelentősen eltérő, így a legkülönbözőbb alkalmazási területeket képesek lefedni (lásd a bal
oldali magyarázatot).
Ehhez illeszkedve kínáljuk V]ĂUĂHV]Ną]YÈODV]WÜNXQNDW számos különböző változatban.



,QMHNWRURVıQRPV]ĂUĂEHUHQGH]ÜVHN

microblat
mikromat 50 eco
mikromat 600 eco
mikromat 1100 eco

381

1\RPÈVRVV]ĂUĂEHUHQGH]ÜVHN
mikromat 600 POWER
mikromat 1300
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6]ĂUĂDQ\DJRN

07

375

7

7. Szemcseszóró rendszerek // 7.1. Injektoros ﬁnomszóró készülékek

Mikro-ﬁnomszóró
microblast
0LNURıQRPV]ĂUĂPLFUREODVW
Kompakt megoldás ﬁnomszórási feladatokhoz. Ez a készülék saját szórókabin nélküli
nyitott rendszerként elsősorban meglévő
szóróberendezés ésszerű kiegészítésére szolgál. A microblast ﬁnomszóróval a legﬁnomabb
kontúrok, keskeny bordák, rések stb. munkálhatók meg. Ehhez használja a nagy készülék
szóróterét, elszívását és világítását, hogy a
microblast-tal elvégezhesse a legﬁnomabb
munkákat. A készülék nyitottan is sikeresen
használható, pl. restaurálás során freskók
szabaddá tételéhez stb.
A szállítási terjedelembe tartozik egy 2 kg-os
szóróanyag-tartály, egy kéziegység 1,2 mm-es
precíziós keményfém szórófúvókával és egy
lábkapcsoló a szórási folyamat indításához/
leállításához.

microblast alkalmazása mikromat 50 eco berendezésen

Cikkszám

0LNURıQRPV]ĂUĂPLFUREODVW
Készülékméret (Sz x Mé x Ma) kb. 110 x 240 x 270 mm
Tömeg

Ár



kb. 3 kg

Sűrített levegő szabályozási tartomány 3 - 6 bar
Szállítási terjedelem:
Kéziegység Ø 1,2 mm keményfém szórófúvóka, lábkapcsoló, szóróanyag tartály (2 kg), nyomásszabályozó, manométer és légszűrő
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Tartozékok / pótalkatrészek

Cikkszám

Szórófúvóka, keményfém Ø 0,8 mm



Szórófúvóka, keményfém Ø 1,0 mm



Szórófúvóka, keményfém Ø 1,2 mm
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Finomszóró berendezés mikromat 50 eco
Injektoros szórás

)LQRPV]ĂUĂEHUHQGH]ÜVPLNURPDWHFR
Belépő modell a szemcseszórás világába kedvező áron. Minden
műhelynek és üzemnek - proﬁ minőségben! Különösen alkalmas
sorjázásra, rozsdátlanításra, revétlenítésre, valamint lakk eltávolítására. A készülék vonzó áron kínál modern technológiát és
gyakorlatorientált felszereltséget.
.LHPHONHGĈMHOOHP]ĈN
š,QWHJÈOWSRUHOV]ìYÈVDV]ĂUÈVLIRO\DPDWNą]EHQLD]RSWLPÈOLVOÈWÈV
érdekében
š%HUDNĂDMWĂDOXPìQLXPEĂO
š1DJ\ıJ\HOĈDEODN
š9ÜGHWWIÜQ\FVĈDEHOVĈWÜURSWLPÈOLVPHJYLOÈJìWÈVÈKR]
š%HÈOOìWKDWĂV]ĂUĂQ\RPÈVYì]OHYÈODV]WĂYDOHOOÈWRWWQ\RPÈVV]DEÈlyozóval
š(J\V]HUĢV]ĂUĂDQ\DJFVHUHPHUHGHNWąOFVÜUUHO
š$V]ĂUĂDQ\DJNHULQJHWÜVHOYÜQPĢNąGLN
(tehát csak porok stb. kerülnek elszívásra)
š.RPSDNWKHO\WDNDUÜNRVNLYLWHO
š7DUWĂUÈFVWHKHUEìUÈVPD[NJ
š1DJ\WHOMHVìWPÜQ\ĢV]ĢUĈSDWURQ[PP
(= 4 m² szűrőfelület)
2SFLRQÈOLVIHOV]HUHOWVÜJ
š.LIěYDWĂSLV]WRO\ FLNNV]ÈP
š)LQRPV]ĂUĂPLFUREODVW FLNNV]ÈP
š)HOV]HUHOĈNÜV]OHWPLFUREODVWNÜV]ĞOÜNKH] FLNNV]ÈP
Mostantól rozsdamentes nemesacél
š6]ĂUĂSLV]WRO\WDUWĂ FLNNV]ÈP
kivitelben is kapható. Az orvostudományban
és/vagy az élelmiszertechnikában, valamint
számos további területen/ágazatban alkalmazható.
Forduljon hozzánk:
Tel. +36 (06) 26 530-800
info@helvet.hu

PLNURPDWHFR

Cikkszám

Munkatér méret (Sz x Mé x Ma) kb. 500 x 450 x 470 mm



Ár

Készülékméret (Sz x Mé x Ma) kb. 705 x 760 x 1.520/1.860 mm
)LJ\HOĈDEODNPÜUHW

NE[PP

Tömeg

kb. 80 kg

Tartórács teherbírás

50 kg

6ĢUìWHWWOHYHJĈFVDWODNR]Ă

 PP

Sűrített levegő szabályozási tartomány

0,5 - 10 bar

Levegőfogyasztás

Tartozékok / pótalkatrészek

Cikkszám

Porzsák

0 952 037

,QMHNWRURVV]ĂUĂSLV]WRO\WHVW



Levegőfúvóka Ø 2,5 mm



max. 700 l/min 7 bar-nál

Levegőfúvóka Ø 3,5 mm



9LOÈJìWÈV

:IÜQ\FVĈ

Szórófúvóka Ø 5 mm



7ÈSIHV]ĞOWVÜJ

9+]

Szórófúvóka Ø 7 mm



Szórófúvóka, bórkarbid Ø 7 mm



Szállítási terjedelem:

Kesztyű, pár, 10-es méret



Edzett acél szórófúvóka (furat-Ø 7 mm), kesztyű hajtóka-

Kesztyű, csak bal, 10-es méret

0 952 025

párral (gyorscserélő rendszer), sűrített levegő szabályozó

Szűrőpatron



Üveglap

0 952 026

Plexilap

0 952 027

vízleválasztóval, biztonsági kapcsoló (nyitott fedél esetén
nincs szóróanyag bevitel) és lábkapcsoló a szórási folyamat
indításához/leállításához

7HO  š)D[  šLQIR#KHOYHWKX
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Finomszóró berendezés mikromat 600 eco
Injektoros szórás
)LQRPV]ĂUĂEHUHQGH]ÜVPLNURPDWHFR
Kiváló felszereltség viszonylag kompakt térben nagyon vonzó ár-/
teljesítményviszony mellett. Ez a műhelyben és üzemben univerzálisan használható mikromat 600 eco berendezésünk. Már a standard
felszereltség is széles körű, az opcionális tartozékok segítségével
pedig nagyon pontosan illeszthető az egyéni követelményekhez.
„Made in Germany” készülék, amely a professzionális ipari alkalmazás legmagasabb minőségi igényeit is kielégíti.
2SFLRQÈOLVIHOV]HUHOWVÜJ
š.LIěYDWĂSLV]WRO\ FLNNV]ÈP
š6]ĂUĂSLV]WRO\WDUWĂ FLNNV]ÈP
š.Ü]LIRUJĂDV]WDOPDQXÈOLV¢PP FLNNV]ÈP
š)LQRPV]ĂUĂPLFUREODVW FLNNV]ÈP
š)HOV]HUHOĈNÜV]OHWPLFUREODVWNÜV]ĞOÜNKH] FLNNV]ÈP
š)UHNYHQFLDV]DEÈO\R]ÈV 9+]  FLNNV]ÈP
š8WĂV]ĢUĈUHQGV]HU FLNNV]ÈP
š)ÜODXWRPDWLNXVV]ĢUĈWLV]WìWÈV 

Nyomásos szórókészülékként is kapható (lásd a 381. oldalt!)

)LQRPV]ĂUĂEHUHQGH]ÜVPLNURPDWHFR

Cikkszám

Munkatér méret (Sz x Mé x Ma)

0 952 000

kb. 600 x 450 x 400 mm

Ár

Készülékméret (Sz x Mé x Ma) kb. 700 x 1.000 x 1.750 mm
Tömeg

kb. 150 kg

7ÈSIHV]ĞOWVÜJ

9+]
(frekven ciaszabályozás



HVHWÜQ9+]

Csatlakozási érték

0,55 kW

Tartórács teherbírás

kb. 100 kg

Sűrített levegő csatlakozó

1/2"

Cikkszám

Porzsák

0 952 037


Sűrített levegő szabályozási tartomány

0,5 - 10 bar

,QMHNWRURVV]ĂUĂSLV]WRO\WHVW

Levegőfogyasztás

max. 700 l/min 7 bar-nál

Levegőfúvóka Ø 2,5 mm



NEPŶK

Levegőfúvóka Ø 3,5 mm



Szűrőfelület (főszűrő)

8 m²

Szórófúvóka Ø 5 mm



9LOÈJìWÈV

:

Szórófúvóka Ø 7 mm



Szórófúvóka, bórkarbid Ø 7 mm



Kesztyű, pár, 10-es méret



Kesztyű, csak bal, 10-es méret

0 952 025

Szűrőpatron



Üveglap



Plexilap

0 952 035

9HQWLOÈWRUWHOMHVìWPÜQ\

Szállítási terjedelem:
Kompletten légelvezető csonkkal, utószűrő rendszer vagy
légelvezető csővezeték csatlakoztatásához, szórópisztoly
szórófúvókával Ø 7 mm edzett acélból, biztonsági kapcsoló
(nyitott fedél esetén nincs szórás), lábkapcsoló és vízleválasztó
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Finomszóró berendezés mikromat 1100 eco
Injektoros szórás
)LQRPV]ĂUĂEHUHQGH]ÜVPLNURPDWHFR
Kínálatunk legnagyobb tisztán injektoros ﬁnomszóró berendezése. A nagy, felfelé nyíló frontoldali fedél nagy munkadarabok
esetén is egyszerűvé teszi a be- és kirakodást. Már a standard
felszereltség is széles körű, a sokféle opció pedig tovább bővíti
a lehetőségeket. Így ez a berendezés is egyénileg illeszthető a
követelményekhez.
2SFLRQÈOLVIHOV]HUHOWVÜJ
š.LIěYDWĂSLV]WRO\ FLNNV]ÈP
š.Ü]LIRUJĂDV]WDOPDQXÈOLV¢PP FLNNV]ÈP
š)LQRPV]ĂUĂPLFUREODVW FLNNV]ÈP
š)HOV]HUHOĈNÜV]OHWPLFUREODVWKR] FLNNV]ÈP
š)UHNYHQFLDV]DEÈO\R]ÈV FLNNV]ÈP
š8WĂV]ĢUĈUHQGV]HU FLNNV]ÈP
š)ÜODXWRPDWLNXVV]ĢUĈWLV]WìWÈV 

Még egy számmal nagyobb a mikromat 1300
(lásd 382/383. oldal), amely egyidejűleg egy berendezésben az
injektoros üzemmód mellett nyomásos szórási üzemmódot is
kínál!

)LQRPV]ĂUĂEHUHQGH]ÜVPLNURPDWHFR

Cikkszám

Munkatér méret (Sz x Mé x Ma)



[[PP

Ár

.ÜV]ĞOÜNPÜUHW 6][0Ü[0D  [[PP
Magasság, nyitott

2.000 mm

Súly

kb. 300 kg

7ÈSIHV]ĞOWVÜJ

9+]
(frekvencia szabályozás



HVHWÜQ9+]

Csatlakozási érték

0,65 kW

Tartórács teherbírás

kb. 180 kg

Sűrített levegő csatlakozó

1/2"

Sűrített levegő szabályozási tartomány

0,5 - 10 bar

Levegőfogyasztás

max. 700 l/min 7 bar-nál

9HQWLOÈWRUWHOMHVìWPÜQ\

NEPŶK

Szűrőfelület (főszűrő)

8 m²

Szóróanyag adagolás

külön beállítható

9LOÈJìWÈV

[:

Hasonló kép

Tartozékok / pótalkatrészek

Cikkszám

Porzsák

0 952 037

,QMHNWRURVV]ĂUĂSLV]WRO\WHVW



Levegőfúvóka Ø 2,5 mm



Levegőfúvóka Ø 3,5 mm



Szállítási terjedelem:

Szórófúvóka Ø 5 mm



Kompletten légelvezető csonkkal, utószűrő rendszer vagy

Szórófúvóka Ø 7 mm



légelvezető csővezeték csatlakoztatásához, szórópisztoly

Szórófúvóka, bórkarbid Ø 7 mm



tartó, szórópisztoly szórófúvókával Ø 7 mm edzett acélból,

Átalakító készlet hajtókás kesztyűhöz 

biztonsági kapcsoló (nyitott fedél esetén nincs szórás), és

Kesztyű, pár, 10-es méret



vízleválasztó

Szűrőpatron



Üveglap

0 952 026

Plexilap

0 952 027

7HO  š)D[  šLQIR#KHOYHWKX
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Frekvenciaszabályozás és utószűrő rendszer
mikromat 600 eco és 1100 eco ﬁnomszóró berendezésekhez

)UHNYHQFLDV]DEÈO\R]ÈVÜVXWĂV]ĢUĈUHQGV]HU
Ezekkel az opcionális felszereltségi változatokkal a mikromat sorozat ﬁnomszóró berendezései
még pontosabban összehangolhatók a követelményekkel és/vagy a térbeli adottságokkal.
Ezen túlmenően további felszereltségi változatok éppúgy lehetségesek, mint
különleges megoldások megvalósítása a bevált mikromat rendszerek alapján.
Kérjük, egyeztessen velünk a változatos lehetőségekről:
Tel. +36 (06) 26 530-800
LQIR#KHOYHWKX

$PLNURPDWıQRPV]ĂUĂEHUHQGH]ÜVRSFLRQÈOLVIHOV]HUHOWVÜJH

Cikkszám

(OV]ìYÈVIUHNYHQFLDV]DEÈO\R]ÈVD

0 952 003

A ventillátor opcionális frekvenciaszabályozása az elszívási
teljesítmény kb. ±25%-os változtatását teszi lehetővé. A teljesítményváltoztatással az elszívási teljesítmény optimálisan a
mindenkori szórási helyzetre, így pl. könnyű szóróanyag alkalmazása esetén kisebb elszívási teljesítményre állítható be, hogy ne
szívja el a szóróanyagot a szórókörből. Másrészt pedig nagyobb
elszívási teljesítményre állítható, hogy port tartalmazó szóróanyagok, ill. szórási munkák esetén optimális rálátást biztosítson
a kabinban folyó szórási műveletre.

8WĂV]ĢUĈUHQGV]HU

0 952 002

8WĂV]ĢUĈUHQGV]HUDONDOPD]ÈVÈYDODPHJWLV]WìWRWWOHYHJĈNą]YHWlenül a készülék helyszínén bocsátható ki a környezetbe, mivel
H]ÈOWDODWÈYR]ĂOHYHJĈPDUDGÜNSRUWDUWDOPDPJPŶÜUWÜNUH
csökken. Az utószűrő rendszer egyszerűen a szóróberendezés
szellőzőcsonkjára szerelhető. Az utószűrő rendszernek köszönhetően nincs szükség kiegészítő távozó levegő vezetékekre és/
vagy födémáttörésekre. Az utószűrő rendszer csökkenti továbbá
a szórókészülékek zajszintjét.
6]ĢUĈSDWURQ [PP XWĂV]ĢUĈUHQGV]HUKH]



)ÜODXWRPDWLNXVV]ĢUĈWLV]WìWÈV



A szűrőpatronok pneumatikus szűrőtisztító segítségével történő
megtisztításához. Ennek során görgős vibrátor megmozgatja a
szűrőpatronokat. Így a szűrőre tapadt anyagok feloldódnak és
újra szabad szűrőfelület jön létre.
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Nyomásos szóróberendezés mikromat 600 POWER
Nyomásos szórás
1\RPÈVRVV]ĂUĂEHUHQGH]ÜVPLNURPDW32:(5
A világ talán legkompaktabb nyomásos szóróberendezése. Komplett felszereltséggel.
A hosszú nekifutás lendületével: a szóróanyag egy zárt tartályból (nyomástartó
edény) a szórótömlőn keresztül igen nagy sebességgel jut a munkadarabra.
A szóróanyag az injektoros elvhez képest a szórási és becsapódási sebesség
többszörösét éri el.
A nyomásos szórás elsősorban nagy felületek
szórására és különösen makacs szennyeződések eltávolítására alkalmas. Nagyon könnyű (pl.
műanyag, dióhéj) vagy nehéz, durva szemcséjű
(pl. kemény szemcsés) szóróanyagok használhatók fel, amelyek injektoros szórásnál nem érnék
el a szükséges ütközési sebességet, vagy nagyon
hosszú megmunkálási időt igényelnének.
A berendezésbe egy beépített szűrőegységet
(8 m² szűrőfelület) tartalmaz, amelynek tisztítása teljesen automatikusan történik. Szintén
standard felszereltség a szóróanyag térfogatának
manuális szabályozása, a frekvenciaszabályozott
elszívás, valamint az utószűrő modul. A 13 literes
szórótartály az elfordítható keverőszelep segítségével egyszerűen leüríthető.
A felszereltségi csomagot az Ø 4,8 mm keményfém szórófúvóka, a kifúvópisztoly, a beépített 1/2“ vízleválasztó és a hangtompítós gyorslégtelenítő szelep
teszi teljessé.

1\RPÈVRVV]ĂUĂEHUHQGH]ÜVPLNURPDW32:(5

Cikkszám

Munkatér méret (Sz x Mé x Ma) kb. 600 x 450 x 400 mm

0 952 000D

Ár

Készülékméret (Sz x Mé x Ma) kb. 860 x 1.000 x 1.850 mm
Tömeg

kb. 230 kg

7ÈSIHV]ĞOWVÜJ

9+]

Biztosító

16 A

9ÜGHWWVÜJ

,3

Csatlakozási érték

0,6 kW

Tartórács teherbírás

kb. 100 kg

Sűrített levegő csatlakozó

1/2"

Külső levegőnyomás

max. 8 bar

Sűrített levegő szabályozási
tartomány

1 - 8 bar

Levegőfogyasztás (5 bar-nál)
Ø 6 mm levegőfúvókával

Tartozékok / pótalkatrészek

Cikkszám

Porzsák

0 952 037

kb. 1.100 l/min

Kesztyű, pár, 10-es méret



9HQWLOÈWRUWHOMHVìWPÜQ\

NEPŶK

Kesztyű, csak bal, 10-es méret

0 952 025

Szűrőfelület (főszűrő)

8 m²

Szűrőpatron



9LOÈJìWÈV

:

Üveglap



Plexilap

0 952 035

Nyomásos szórófúvóka tartó



Szórófúvóka, bórkarbid Ø 4,8 mm

0 952 822-2

Szállítási terjedelem:
,QWHJUÈOWV]ĢUĈHJ\VÜJWHOMHVHQDXWRPDWLNXVV]ĢUĈWLV]WìWÈV
elszívás (frekvenciaszabályozott), utószűrő rendszer, szó-

Ár

rópisztoly keményfém szórófúvókával Ø 4,8 mm, biztonsági
kapcsoló (nyitott fedél esetén nincs szórás), lábkapcsoló
és vízleválasztó

7HO  š)D[  šLQIR#KHOYHWKX
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Nyomásos/injektoros szóróberendezés mikromat 1300
Injektoros és nyomásos szórás
1\RPÈVRVLQMHNWRURVV]ĂUĂEHUHQGH]ÜV
PLNURPDW
mikromat sorozatunk csúcsmodellje két átkapcsolható szórási eljárást kínál egy készülékben. A
mikromat 1300 berendezéssel az injektoros szórási eljárás mellett nyomásos szórás is lehetséges
- a maximális lemunkálás érdekében. A kompakt kivitelnek köszönhetően a berendezésnek
lényegesen kevesebb helyre van szüksége, mint
amennyit egy nyomásos szórórendszer általában
igényel.
2SFLRQÈOLVIHOV]HUHOWVÜJ
š.LIěYDWĂSLV]WRO\ FLNNV]ÈP
š)UHNYHQFLDV]DEÈO\R]ÈV FLNNV]ÈP
š8WĂV]ĢUĈUHQGV]HU FLNNV]ÈP
š6]ĢUĈSDWURQ ¢[PP XWĂV]ĢUĈ
UHQGV]HUKH] FLNNV]ÈP

1\RPÈVRVLQMHNWRURVV]ĂUĂEHUHQGH]ÜVPLNURPDW

Cikkszám

Munkatér méret (Sz x Mé x Ma)

0 952 800

NE[[PP

Ár

Készülékméret (Sz x Mé x Ma) kb. 1.300 x 1.540 x 2.200 mm
Magasság, nyitva

kb. 2.400 mm

Súly

kb. 450 kg

7ÈSIHV]ĞOWVÜJ

9+]
(frekvenciaszabályozás esetén



9+]

Csatlakozási érték

2,25 kW

Tartórács teherbírás

400 kg

Sűrített levegő csatlakozó

1"

Sűrített levegő szabályozási tartomány 1,0 - 10 bar
Levegőfogyasztás
,QMHNWRURVV]ĂUÈV
Nyomásos szórás
9HQWLOÈWRUWHOMHVìWPÜQ\

PD[OPLQEDUQÈO
kb. 700 - 1500 l/min
NEPŶK

Szűrőfelület

14 m²

Szűrőpatron tisztítás

félautomatikus vibrációs

Szóróanyag előkészítés

ciklonos leválasztóval

9LOÈJìWÈV

[:

Szállítási terjedelem:
Kompletten légelvezető csonkkal, utószűrő rendszer vagy légelvezető csővezeték csatlakoztatásához, félautomatikus pneumatikus szűrőtisztítás, injektoros szórópisztoly szórófúvókával
Ø 7 mm edzett acélból, nyomásos szórófúvóka (furat-Ø 6 mm)
keményfémből, biztonsági kapcsoló (nyitott fedél esetén nincs
szórás), nyomáscsökkentővel és vízleválasztóval

Az opcionális felszereltség komponenseinek
részletes működési leírása a 380. oldalon
található!

L

Két szórási eljárás egy berendezésben - hogyan működik?
A gép automatikusan indul nyomásos szóró üzemmódban. A tartály tolattyús
szelepe elektropneumatikusan záródik, egyidejűleg a tartály az előre beállított
szórónyomás alá kerül. A szóróanyag-adagolást beállító szelep szabályozza a
szórótömlőbe vezetett szóróanyag mennyiségét. Addig lehet szórást végezni,
amíg el nem fogy a szóróanyag a tartályból. A lábkapcsoló elengedése után
kinyit a tolattyús szelep, melynek következtében a szóróanyag a szóróanyagtölcsérből az alatta lévő tartályba pereg le. A lábkapcsoló ismételt működtetése
után újra záródik a tolattyús szelep, létrejön a nyomás és a szórás folytatható.
Az injektoros szórási üzemmódra történő átváltáshoz csak az indítókapcsolót
kell hosszabb ideig működtetni. A rendszer máris teljes értékű injektoros gépként működik. A tolattyús szelep ebben az üzemmódban zárva marad.
A két szórási eljárás sematikus ábrázolása a 374. oldalon található.
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Tartozékok / pótalkatrészek

Cikkszám

Porzsák

0 952 037

,QMHNWRURVV]ĂUĂSLV]WRO\WHVW



Levegőfúvóka Ø 2,5 mm



Levegőfúvóka Ø 3,5 mm



Szórófúvóka Ø 5 mm



Szórófúvóka Ø 7 mm



Szórófúvóka, bórkarbid Ø 7 mm



Nyomásos szórófúvóka tartó

0 952 823

Nyomásos szórófúvóka Ø 6 mm

0 952 822

)ĈV]ĢUĈSDWURQ



Kesztyű, pár, 10-es méret



Átalakító készlet hajtókás kesztyűhöz 
Üveglap

0 952 026

Plexilap

0 952 027

7HO  š)D[  šLQIR#KHOYHWKX
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Nyomásos/injektoros szóróberendezés mikromat 1300
Injektoros és nyomásos szórás
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Szóróanyagok
Műanyag granulátum

6]ĂUĂDQ\DJRN
Minden alkalmazáshoz a megfelelő szóróanyagot. Szinte minden szóróanyagnál
választani lehet a kézre álló 5 literes doboz
és a gazdaságos 25 kg-os zsák között.
Kínálatunk a következő oldalakon bemutatott
választék mellett még további szóróanyagokat is tartalmaz.
Érdeklődjön!

Szemcse

Tartalom

Típus

Cikkszám

Alkalmazások/anyagok:
š$FÜOÜVDOXPìQLXPIRUPÈN*).
alkatrészek, fafelületek, vörösréz,
bronz, márvány, gránit stb. tisztítása
š3RUIHVWHWWDONDWUÜV]HNDXWĂalkatrészek, alumínium felnik,
repülőgépalkatrészek lakkeltávolítása
š$OXPìQLXPÜVFLQNSUÜVąQWYÜQ\DONDWrészek sorjázása
š0ĢDQ\DJIHOĞOHWHNODNNR]ÈVÈQDN
előkészítése

ƐP

25 kg-os zsák

alap

0 955 250

ƐP

25 kg-os zsák

alap



ƐP

25 kg-os zsák

alap

0 955 252

ƐP

25 kg-os zsák

prémium

0 955 260

ƐP

25 kg-os zsák

prémium



ƐP

25 kg-os zsák

prémium

0 955 262

ƐP

25 kg-os zsák

prémium

0 955 263

ƐP

25 kg-os zsák

prémium



Nyomásos szórórendszerekben történő
alkalmazáshoz optimális!

Kapható "Basic" alapkivitelben (beömlőkből és kikeményített UREA- és fenolgyanta-idomokból) és "Premium" változatban (kizárólag igényes minőségű
kikeményített UREA-idomokból).

Műanyag granulátum

0ĢDQ\DJJUDQXOÈWXP
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Szóróanyagok
.HYHUWV]HPFVHšĞYHJJ\ąQJ\ąN
.HYHUWV]HPFVHV]ĂUĂDQ\DJ

Kevert szemcse

)HOĞOHWıQRPìWÈVWLV]WìWÈVVRUMÈzás, revétlenítés és tapadóalap
előkészítése. Szívósan tapadó
szennyeződéssel borított formák és süllyesztékek tisztítása.

Szemcse

Tartalom

Típus

Cikkszám

ƐP

5 literes doboz

MK 300



ƐP

5 literes doboz

MK 245



ƐP

5 literes doboz

0.*3)6,

0 955 232

ƐP

5 literes doboz

MK 245/S/G

0 955 222

25 kg-os vödör

MK 245/S/G



ƐP

5 literes doboz

MK 120/150/S



ƐP

5 literes doboz

0.



25 kg-os vödör

0.



5 literes doboz

RM K

0 955 202

25 kg-os zsák

RM K



5 literes doboz

0.



25 kg-os vödör

0.



5 literes doboz

0.



25 kg-os vödör

0.



ƐP

ƐP

ƐP

¶YHJJ\ąQJ\V]ĂUĂDQ\DJ

Üveggyöngyök

Mindenfajta anyag polírozása,
dekorálása, sorjázása, rögzítése, a színes- és nemesfémeket,
valamint a műanyagokat is
beleértve.

Szemcse

Tartalom

Típus

Cikkszám

ƐP

5 literes doboz

GP/0 - 50

0 955 352

25 kg-os zsák

GP/0 - 50



5 literes doboz

*3))



25 kg-os zsák

*3))



5 literes doboz

*3)

0 955 332

25 kg-os zsák

*3)



5 literes doboz

GPM

0 955 322

25 kg-os zsák

GPM



5 literes doboz

GPG



25 kg-os zsák

GPG



5 literes doboz

GPSG



25 kg-os zsák

GPSG



ƐP
ƐP
ƐP
ƐP
ƐP

7HO  š)D[  šLQIR#KHOYHWKX
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Szóróanyagok
.HUÈPLDJ\ąQJ\ąNšNHPÜQ\V]HPFVÜVV]ĂUĂDQ\DJRNš
UXELQšV]LOìFLXPNDUELG
.HUÈPLDJ\ąQJ\V]ĂUĂDQ\DJRN

Kerámiagyöngyök

Szintetikus, gyöngy alakú,
cirkon bázisú szóróanyag. A
keménység és az anyagvastagság lényegesen nagyobb, mint
az üveggyöngyöknél, ez jelentősen hosszabb használat időt
eredményez. A kerámiagyöngy
elsősorban különböző felületek
tisztítására, keményítésére,
simítására, sorjátlanítására és
polírozására alkalmas.

Szemcse

Tartalom

Típus

Cikkszám

ƐP

5 literes doboz

.3))



25 kg-os zsák

.3))

0 955 380

5 literes doboz

.3)



25 kg-os zsák

.3)



5 literes doboz

KPM



25 kg-os zsák

KPM

0 955 382

ƐP
ƐP

.HPÜQ\V]HPFVÜVV]ĂUĂDQ\DJRN

Szemcse

Tartalom

Típus

Cikkszám

)ÜPÜVDFÜOPXQNDGDUDERNWLV]WìWÈVD
revétlenítése, sorjátlanítása. Nincs porképződés!

ƐP

5 literes doboz

HST 120 (kerek)



25 kg-os zsák

HST 120 (kerek)



5 literes doboz

HST 121 (szögletes)



25 kg-os zsák

HST 121 (szögletes)



ƐP

Ár

Ár

Kemény szemcsés szóróanyag
5XELQV]ĂUĂDQ\DJRN

Szemcse

Tartalom

Típus

Cikkszám

Tisztításhoz, sorjázáshoz, revétlenítéshez

ƐP

5 literes doboz

58%

0 955 522

25 kg-os zsák

58%



5 literes doboz

58%



25 kg-os zsák

58%



5 literes doboz

58%

0 955 502

25 kg-os zsák

58%



ƐP
ƐP

Rubin

6]LOìFLXPNDUELGV]ĂUĂDQ\DJRN

Szemcse

Tartalom

Típus

Cikkszám

Agresszív és gyors lemunkálást végez. Edzett
felületek tisztításához.

ƐP

25 kg-os zsák

6,&

0 955 935

5 literes doboz

6,&

0 955 932

25 kg-os zsák

6,&

0 955 925

5 literes doboz

6,&

0 955 922

25 kg-os zsák

6,&



5 literes doboz

6,&



25 kg-os zsák

6,&



5 literes doboz

6,&

0 955 902

ƐP
ƐP

Szilíciumkarbid
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Szóróanyagok
.RUXQGšGLĂKÜM
Szemcse

Tartalom

Típus

Cikkszám

ƐP

5 literes doboz

KOR 220

0 955 622

25 kg-os zsák

KOR 220



5 literes doboz

KOR 180



25 kg-os zsák

KOR 180



5 literes doboz

KOR 150

0 955 602

25 kg-os zsák

KOR 150



ƐP

25 kg-os zsák

KOR 100



ƐP

25 kg-os zsák

KOR 70



ƐP

25 kg-os zsák

KOR 54



ƐP

25 kg-os zsák

KOR 46



ƐP

25 kg-os zsák

KOR 24



bbƐP

25 kg-os zsák

KOR 12



'LĂKÜMV]ĂUĂDQ\DJRN

Szemcse

Tartalom

Típus

Cikkszám

Lágy fémek és műanyagok, különösen
duroplasztok tisztításához és sorjátlanításához

 ƐP

5 literes doboz

WS 3

0 955 722

25 kg-os zsák

WS 3



5 literes doboz

WS 2



25 kg-os zsák

WS 2



.RUXQGV]ĂUĂDQ\DJRN
Általános tisztítási munkák,
revétlenítés, dekorálás,
mattítás, jó lemunkálás, közepesen kemény

ƐP

Korund

ƐP

ƐP

Ár

Ár

Dióhéj

7HO  š)D[  šLQIR#KHOYHWKX
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