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SLYNGRENSERE - STÅL & BETON

BLASTRAC 200VMB, Vertikal

Hurtig, effektiv og med en arbejdsbredde på 200 mm. Blastrac 
200VMB er perfekt til vertikale slyngrensningsopgaver på stål og 
beton.

Maskinen er designet til vertikale overflader som olietanke, 
opbevaringstanke, vandtanke, skibsskrog og mange andre.
Blastrac 200VMB er fjernbetjent for sikkerhed, komfort og pro-
duktivitet og kan rense i både opad- og nedadgående bevægelse.

Arbejdsbredde  200 mm

Kapacitet Op til 10 m2/t. på stål SA 2,5 
 Op til 40 m2/t. på beton

Slynghjul  7,5kW

Output Motor  400V - 60Hz (kan leveres i 50Hz) / 16A

Vægt  150 kg

Dimensioner  725 mm / 561 mm / 815 mm

Materialeforbrug 0,2-0,5 kg/m2

Applikationer  Vertikalt stål & beton 

Europas førende leverandør af blæse-
midler er tyske Kuhmichel. De leverer 
kvalitetsblæsemidler til alle blæsesyste-
mer; som blandt andet sandblæsningska-
biner og -haller, slyngrenseanlæg, mobile 
slyngrensere og injektionsblæsningssy-
stemer.

Blæsemidler
Vi har været deres distributør i Danmark 
i mange år, og vi er glade for deres ens-
artede, høje kvalitet og deres leverings-
evne.   

Du kan vælge at få blæsemidlerne leve-
ret i 25 kg sække på palle (op til 1 ton) 
eller bulk i Big Bag (1 ton).

| 200VMB75Varenr.:
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KUHMICHEL

ÆDELKORUND, HVID

Hvid ædelkorund tilhører gruppen af elektrokorn. Det er fremstillet ved at smelte alu-
miniumoxid i en lysbueovn. Ædelkorund er jernfri, af højeste renhed og ekstremt hård.

GLASPERLER

Ved fremstilling af glasperlerne brydes natronkalkglas og sigtes. Glasfragmenterne 
omdannes til perler ved hjælp af varmluftsstrømme i ovnen. Glasperler er et mineralsk 
blæsemiddel.

Egenskaber
• Kan genanvendes
• Til polering 
 

• Til befæstigelse
• Til afrensning

NAKOR / EMERY

SIBASIV

SILICIUMCARBID, SORT / SIC

STÅLKUGLER/GRIT LC - GS-R

Nakor er et naturligt blæsemiddel bestående af en blanding af mineralerne korund og mag-
netit. Nakor er kendetegnet ved gode slibeegenskaber og at det ikke indeholder jern.

SIBASIV er en bauxit, som er calcineret i en roterende ovn. Et hårdt blæsemiddel lavet 
af naturlige mineraler. SIBASIV indeholder ikke jern, og det har gode slibeegenskaber.

Sort siliciumcarbid består af krystallinsk siliciumcarbid, som er fremstillet af 
silicasand og petroleumkoks i elektriske modstandsovne ved temperaturer på >2.300° 
C. Siliciumcarbid er jernfrit, mangekantet og ekstremt hårdt.

Disse runde stålkugler fremstilles ved at smelte stål og omdanne det til runde 
kornpartikler i en forstøvningsproces. Det lave kulstofindhold giver en høj sejhed i den 
metalliske struktur, hvilket er afgørende for en lang levetid.

Egenskaber
• Kan genanvendes
• Fjerner rust
• Fjerner maling 

• Fjerner ujævnheder
• Til befæstigelse
• Til afrensning

Egenskaber
• Kan genanvendes
• Fjerner rust 

• Fjerner maling
• Fjerner ujævnheder

Egenskaber
• Kan genanvendes
• Til slibning og polering 

• Slidstærkt og ildfast 

Egenskaber
• Kan genanvendes
• Til afskalning og fjernelse af sand 

• Til overfladefinish

Egenskaber
• Kan genanvendes
• Til slibning og polering 

• Slidstærkt og ildfast 

Der tages forbehold for ændringer, trykfejl og udsolgte varer.


