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Nyomás alattihomokfúvó fülke: DSK-ECO by GritSablare 
TERMÉK BEMUTATÁSA 

I. Szakasz A vállalat azonosítása 

Termék megnevezése Nyomás alatti homokfúvó fülke DSK-ECO by GritSablare 

Forgalmazó GritSablare 

Székhely: Eliza Zamfirescu Leonida utca 10. szám Bukerest 

Raktár & 
Logisztika: 

Constanţa Tengeri Kikötő, Kapu 2, SORENA 
Platform, Constanţa, Románia 

Tel.: (+4) 0722.279.481 

Email: comercialgritsablare@gmail.com 

Honlap: www.gritsablare.ro 
 

II. Szakasz Homokfúvó fülke az alábbiakhoz használva: 

 
Gumiabroncs Gépjármű 

alkatrészek 

 
Egyéb 

alkatrészek 

 
Mezőgazdaság

 
Szerszámok 

 
Márvány 

 
Faanyag 

III. Szakasz A termék leírása 

 A fülke váza 
o 2 és 3 mm-es vastag lemezből készült, 45°-os dőlésszöggel rögzített tölcsérrel. A csiszolóanyag teljes 

mértékben lecsúszik a fülke falán. 
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o Egy finom szeparátor berendezés a csiszolóanyag szennyeződéseinek eltávolítása céljából. Stabil 
felfüggesztéssel rögzített fémrács, amely 250 kg-ig terjedő terhelést bír el (nagyobb teherbírás 
kérésre kivitelezhető). 

o A szekcionált ajtó felül nyílik teljes hozzáférést biztosítva a munkaterülethez, a fülke optimális 
helytakarékossági szempontból, és hozzáférést biztosít az emelők számára. 

o Két 300 mm-es átmérőjű operatív nyílás; megfigyelési ablak méretei 400 x 500 mm ablakkal / 
biztonsági ablak, melyet gyorsan lehet cserélni a keretben. 

o Két pneumatikus rugó kívülről a fülkeajtó gyors kinyitásához és bezárásához. 

 Végső kivitelezés 

o A fülke belső felületét kopásgátló bevonattal látták el, ami védelmet nyújt a kopás és zaj ellen. 
o Hatékony belső megvilágítás, külsőleg csatlakoztatva, 38 W. 

 Nyomástartály 
o Alul felszerelt nyomásberendezés, 11 liter kapacitása, 6 bar nyomás, automata töltőszelep, szelep a 

működtetett csiszolóanyag mennyiségének pontos szabályozásához. 
o Speciális homokfúvó tömlő, 19 mm, a nyomásberendezéshez csatlakoztatva, fúvóka tartóval és 

homokfúvó fúvókával, átmérő 4, 5, 6 vagy 8 mm a kompresszor kapacitásától függően. 
o Különleges pisztoly a homokfúvott alkatrészek porának tisztítására szolgáló légsugár számára. 
o R1'' elektromágneses szelep, elektromos lábpedál a működtetés elindításához / leállításához. 
o Olaj és víz elválasztó, R1" nyomáscsökkentő szeleppel és nyomásmérővel az állandó üzemeltetési 

nyomás érdekében. 

 Porleválasztó ciklon 

o A porszűrő tisztítására. 

 Integrált szűrőegység 

o (vagy kérésére rendelkezésre áll külön szűrőegység) 
o A por eltávolítására a homokfúvó fülke belsejéből. 
o Levegő kapacitás 3.300 m³/h 
o Motorfeszültség 2,2 KW 
o Szűrőfelület 14 m² 

 A porzsák külön nyíláson keresztül érhető el. 

 Biztonsági kapcsoló, ki-/bekapcsoló, különálló gumikesztyűvel ellátva (kérésére rendelkezésre áll a 
fülkéhez rögzített gumikesztyű). 

 A fülke RAL 7040-es alapozóval van bevonva. 
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IV. Szakasz Modell méretei 

Modell DSK ECO 1000 DSK ECO 1250 DSK ECO 1500 DSK ECO 2000 

Munkaterület hossza 1000 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm 

Munkaterület mélysége 900 mm 900 mm 1150 mm 1150 mm 

Munkaterület magassága 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 

Teljes hossz 1300 mm 1550 mm 1850 mm 2300 mm 

Teljes mélység 1750 mm 1750 mm 2000 mm 2000 mm 

Teljes magasság 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm 

Súly 400 kg 460 kg 550 kg 750 kg 

V. Szakasz Opcionális felszerelések és alkatrészek 

 Kézi berendezés a porszűrő tisztításához 

 Automata berendezés a porszűrő tisztításához, elektromos vezérléssel 

 Tároló tartály a porszűrő tisztítására szolgáló automata berendezéshez 

 Nyomástartály, 40 liter (a 11 liter helyett),ami a fülkét 400 mm-rel megnagyobbítja 

 Bórkarbid betétes homokfúvó fúvóka, átmérője 6 mm (elektrokorundon vagy szilícium alapú homokfúvás 
esetére javasolt) 

 Bórkarbid betétes homokfúvó fúvóka, átmérője 8 mm (elektrokorundon vagy szilícium alapú homokfúvás 
esetére javasolt) 

 Nyílás mindkét oldalon tömítésekkel ellátva a hosszú fémelemek homokfúvására 

 Forgó működtető lemez, manuális, átmérője 300 - 600 mm, a 250 kg-ig terjedő munkaterhelésig 

 Forgó működtető lemez, automata, átmérője 300 - 1000 mm, bármelyik fülke modellel testre szabható 

 Forgó működtető lemez, automata, átmérője300 - 1000 mm, sebességszabályozással 

 Forgó kosár (20 - 50 liter) hajtóműves motorral, időzítővel ellátva vagy nélküle 

 Hangtompító, az ürítő szivattyúhoz rögzítve 

 Légsugár pisztoly (a csiszolóanyag pucolására) 

 Pneumatikus ajtóemelő berendezés 

 Speciális homokfúvás-védelmi kesztyű, modell „R” 

 
Jogi nyilatkozat / Felelősségvállalási nyilatkozat 

Ebben a biztonsági adatlapban (MSDS) megadott információk megbízható forrásból származnak. Ugyanakkor 
a szolgáltatott információk pontossága vagy méltányossága tekintetében nincs semmiféle kifejezett vagy 
hallgatólagos jótállás. A termék kezelési, tárolási, felhasználási vagy ártalmatlanítási körülményei nem állnak 
a mi ellenőrzésünk alatt, illetve tudomásunkon kívül esik. Ebből és egyéb okokból kifolyólag nem felelünk és 
kifejezetten elutasítjuk a felelősségvállalást a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 
ártalmatlanításával kapcsolatos vagy azzal összefüggésben keletkező bármilyen jellegű veszteségekért és 
károkért. 


