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Homokfúvó fülke elszívással: SUPER BABY by GritSablare 
TERMÉK BEMUTATÁSA 

I. Szakasz A vállalat azonosítása 

Termék megnevezése Homokfúvó fülke elszívással SUPER BABY 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 Előnyök 

Összegzés:  Elegáns és kompakt kialakítás 
 Nagyon könnyű működtetés, kezelés 
 Alacsony csiszolóanyag-fogyasztás 
 A por gyors eltávolítása  
 Hatékony működtetés 
 Tiszta homokfúvási munkák környezetszennyezés nélkül 
 Csiszolóanyag ellenőrizhető fogyasztása 
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III. Szakasz Homokfúvó fülke az alábbiakhoz használva: 

 
Gumiabroncs 

 
Gépjármű 

alkatrészek 

 
Egyéb 

alkatrészek 

 
Mezőgazdaság

 
Szerszámok 

 
Márvány 

 
Faanyag 

IV. Szakasz A termék leírása 

 A SUPER BABY termékcsalád tartós acéllemezből készült, a fülkék el vannak látva porszűrővel és a 
csiszolóanyag forgalmára szolgáló automata rendszerrel. 

 A SUPER BABY fülke CE tanúsítvánnyal rendelkezik, a műszaki dokumentáció a DIN EN 292-Teil 1, DIN EN 
292-Teil 2, DIM EN 60 204-1, DIN EN 45014, és VDI 4500 szabványok szerint készült. 

 A SUPER BABY termékcsalád berendezései széles ajtóval vannak ellátva, amely a homokfúvó térhez 
hozzáférést biztosít, és lehetővé teszi a darabok könnyű behelyezését, melyeket homokfúvással kezelnek. 

 A beépített kivezető rendszernek köszönhetően, a csiszoló anyag forgalma a fülkében további kiegészítő 
berendezések nélkül is megvalósítható. A csiszolóanyag adagoló berendezés a csiszolóanyag 
adagolásának szabályozására és megfelelő cseréjére szolgál. 

 Injektoros homokfúvó pisztoly beépített fúvókával, levegő fúvókával és karbidfúvókával, valamint a 
könnyű működtetést szolgáló munkaráccsal. 

 Lineáris fényvisszaverő lámpa, ütésálló, ami hatékonyan megvilágítja a teljes munkateret. 

 A fülke RAL 7040-es alapozóval van bevonva. 

 Különleges előny: a fülke nem túl magas! 

 A fülkét az alábbiakkal felszerelve szállítjuk: 

o Minden szükséges sűrített levegő és homokfúvó tömlővel ellátva 

o Nagy hatékonyságú porleválasztó, speciális porelszívó a közvetlenül a háromfázisú motorra 
szerelve, porszűrő a finom részecskéknek és por elő-leválasztó ciklon biztonsági kapcsolóval. 

 A homokfúvó sugár automatikusan megszakad, ha a fülke ajtója nyitva van! 

 Megfigyelő ablak a fülke ajtóján, könnyen cserélhető további szerszámok nélkül. A fülke el van látva 
beépített védőkesztyűkkel, ami megakadályozza a por vagy csiszolóanyag bekerülését. 

 Rendkívül hatékony ventilációs rendszer a por eltávolítására, ami a nagyon finom állagú csiszolóanyagok 
esetében is használható. 

 A fülke megfigyelő ablakkal van ellátva a szűrőpatron oldalán. 

 Nyomásszabályozó, 13 mm (1/2'')nyomásmérő manométerrel beépítve a sűrített levegő sugár 
nyomásának pontos megállapítására, vészkapcsoló, ki- / bekapcsoló, elektromágneses szelep, 
vezérlőfények, belső világítás kapcsoló. 
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V. Szakasz Modellek méretei 

Modell Super Baby Gr. 2 Super Baby Gr. 3 

Munkaterület hossza 600 mm 850 mm 

Munkaterület mélysége 500 mm 600 mm 

Teljes hosszúság 760 mm 1020 mm 

Teljes mélység 800 mm 1000 mm 

Teljes magasság 1260 mm 1420 mm 

Súly 130 kg 150 kg 

Motor teljesítmény 0,55 kW 0,55 kW 

Fülke ajtó méretei 315 x 530 mm 450 x 830 mm 

Szűrő felülete 3 m² 8 m² 

Elő-leválasztó ciklon 1 db. 2 db. 

VI. Szakasz Opcionális felszerelések és berendezések 

 Fém betétes homokfúvó fúvóka 

 Bórkarbid betétes homokfúvó fúvóka (elektrokorundon vagy szilícium alapú homokfúvás esetére javasolt) 

 Beépített víz-olaj elválasztó a kondenz automatikus ürítésével 

 Forgó működtető lemez, manuális, átmérője 300 - 500 mm 

 Mindkét oldalon tömítésekkel ellátott nyílás a hosszú fém elemek homokfúvása céljából 

 Speciális gumibevonat kopásvédelem és zajvédelem céljából 

 Centrifugális kerék hajtóműves motorral időzítés nélkül 

 Centrifugális kerék hajtóműves motorral időzítéssel 

 Gumi réteg, vastagsága 3 mm, 8 mm-es perforációkkal a fém rács védelme érdekében 

 Hangcsillapító tető (laboratóriumi használatra ajánlott) 

 Működési idő időzítő a vezérlőpultra szerelve 

 Légsugár pisztoly (a csiszolóanyag pucolására) 

 Munkalemez 

 

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. 
 

 


