
Instalaţii şi accesorii de sablare Instalaţii şi accesorii de sablare 

cu aercu aer  

Recipient 

 Volum-20-60-100-200 litri;

 Tubulatură de 1/2 –5/4 ţoli; 

 Comandă teleghidată a operaţiei de sablare;

 Separator de apă.
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Filtru pentru aer proaspăt: 

  Pentru filtrarea aerului de respiraţie introdusă în
casca de protecţie;

 Îndepărtează particolele aerosol mai mici de 0,5
microni; 

 Cartuş schimbabil din carbon activ;

 CPF 20 pentru una persoană;

 CPF 80 pentru până la patru persoane.

Cască de protecţie:

 Protecţie perfectă împotriva particolelor
ricoşate; 

 Câmp vizual larg; 

 Reglabil ; 

 Folie de protecţie din material plastic.

Apollo 60 Apollo 100 
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Furtune de sablare, elemente de 

racordare: 

 Suprafaţa intwerioară rezistentă la 
uzură; 

 Dimensiuni : 1/2”, 3/4”, 1”, 5/4”, 6/4”.

Unităţi de teleghidare: 

 RMS 2000 

Supapă pneumatică de racordare 

 pune sub presiune şi scoate de sub presiune 
rezervorul de sablare; 

 RMX II Braţ 

Pneumatic de cuplare ; 

 RLX-E Braţ 

Electric de cuplare 

 Elimină posibilitatea pornirii accidentală a 
operaţiei de sablare. 

 RME 

Cutie electro-pneumatică. 

Unitate de climă: 

 Reglează volumul de aer proaspăt de aspiraţie;

 În caz de temperaturi exterioare extreme încălzeşte
respectiv răceşte aerul de aspiraţie.

Echipamente de protecţie: 

 Protejează personalul de deservire împotriva 
alicelor ricoşate şi de praf;

 Pot fi de mai multe feluri ,

 vestimentaţie totală din piele, 

 combinaţie textil-piele. 

Suflante, elemente de racordare: 

 Suflante -diametre interioare: 3-16 mm

 lungime: 45-230 mm 

 Cu orificii liniare şi venturii ,

 Carbură de siliciu, carbură de wolfram, carbură de bor;

 Suport suflante; 

 Elemente de racordare din: bronz, aluminiu, oţel şi 
material plastic. 


