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Tornado by GritSablare: DISPOZITIV DE SABLARE INTERIOR ȚEVI 

DETALII TEHNICE 

Secțiunea 1. Descriere produs 

 
 Dispozitivul de sablare interior ţevi Tornado oferit de GritSablare folosește un cap de sablare rotativ 

pentru a oferi o sablare eficientă a suprafeţelor din interiorul ţevilor. Dispozitivul standard este potrivit 
pentru sablarea ţevilor cu diametru interior între 8” (200 mm) și 36” (900 mm). Un cap opţional de 
contractare permite sablarea pe interior a ţevilor cu diametru interior de până la 60” (1525 mm). 

 Rotirea capului de sablare este asigurată prin conectarea la aerul comprimat. 

 Fitting cu duză dublă de sablare. 

 Manșon termoplastic. 

 Sistem de etanșare dual, cu arc. 

 Evacuarea contaminanţilor din aer prin purjare crește durata de viaţă a dispozitivului. 

 Limitatorul de viteză dublu cu suport reduce vibraţia. 

 Capul standard se potrivește cu duze cu filet fin de 3/4” (19 mm) 

 Capul opţional contractor se potrivește cu duze contractoare cu filet de 2” (50 mm). 

 Pot fi utilizate duze de dimensiuni între 1/4” (6,4 mm) și 3/8” (10 mm). 

 Trei dimensiuni de cărucioare transportoare sunt disponibile pentru diferite diametre interioare de ţevi. 

 Compatibil cu abrazivi de sablare metalici și non-metalici. 
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Secțiunea 2. Tornado by GritSablare – Aplicații comune 

 Curăţare pereţi interiori ţevi înainte de tratamente ulterioare. 

 Eliminare ţunderi de laminare și urme de coroziune. 

 
Tornado by GritSablare – Ansamblu 

Cod Descriere Greutate

BAC-BA-0170-00 Dispozitiv de sablare interior ţevi Tornado 6,15 kg 

 

Tornado by GritSablare – Accesorii opţionale 

Cod Descriere  

BAC-BA-0137-00 32 mm (1-1/4”) NSPM Cap Rotativ Mare  

BAC-BA-0206-00 50 mm (2”) Cap Rotativ Mare Contractor  
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Secțiunea 3. Cărucior transportor dispozitiv Tornado – Detalii tehnice 

 
 Căruciorul transportor pentru dispozitivul de sablare interior ţevi Tornado by GritSablare permite 

utilizarea unităţii de sablare în ţevi cu diametre interioare diferite. 

 Seturi disponibile (dimensiunea variază în combinaţie cu dispozitivul de sablare Tornado): 

o Cărucior transportor foarfecă, pentru diametre interioare de ţeavă între 8” și 17” (203 mm - 431 mm) 

o Set cărucior transportor mediu, pentru diametre interioare de ţeavă între 12” și 36” (304 mm - 914 
mm) 

o Set cărucior transportor mare, pentru diametre interioare de ţeavă între 40” și 60” (1016 mm - 1524 
mm), cu capul rotativ opţional. 

 Dispozitiv ajustabil complet pentru diametre de ţevi diferite. 

 Centrează unitatea de sablare în interiorul ţevii pentru o sablare eficientă. 

 Cap rotativ mare, opţional, disponibil pentru setul căruciorar transportor mare. 
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Secțiunea 4. Cărucior transportor dispozitiv Tornado – aplicații comune 

 Centrează unitatea de sablare în interiorul ţevilor pentru o sablare eficientă. 

 Adaptează dispozitivul de sablare interior ţevi la diferite diametre interioare de ţeavă. 

 

 
 

Tornado by GritSablare – Ansambluri 

Item Cod Descriere Greutate

1 BAC-BA-0151-00 Tornado: Cărucior transportor foarfecă, diametre mici 3,15 kg 

2 BAC-BA-0164-00 Tornado: Set cărucior transportor mediu 9,10 kg 

3 BAC-BA-0165-00 Tornado: Set cărucior transportor mare 9,60 kg 

4 BAC-BA-0166-00 Tornado: Set piciorușe de centrare medii 6,92 kg 

5 BAC-BA-0167-00 Tornado: Set piciorușe de centrare mari 7,42 kg 
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Secțiunea 5. Identificarea produsului și a companiei 

Numele produsului Dispozitiv de sablare interior ţevi Tornado 

Distribuitor: GritSablare 

Sediu: Str.  Eliza Zamfirescu Leonida, nr. 10 București 

Depozitare & 
Logistică: 

Port Constanţa, Poarta 2, Platforma SORENA, 
Constanţa, România 

Tel.: (+4) 0722.279.481 

Email: comercialgritsablare@gmail.com 

Site: www.gritsablare.ro 
 

 


