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Instalație de Sablare Mobilă HL by GritSablare 
SPECIFICAȚII PRODUS 

Secțiune I. Identificare Companie 

Nume produs Instalaţie de Sablare Mobilă HL by GritSablare 

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 
 

Secțiune II. Avantaje: 

Model Standard HL 
Versiuni - Capacitate: 18 / 40 / 60 / 
100 / 140 / 200 litri 

 Versiune mobilă 
 5 m furtun special de sablare, 25 x 7 mm 
 1 buc. conector special pentru furtun 
 1 buc. suport duză cu filet 1¼” 
 1 buc. duză sablare opţiuni diametru 4, 5, 6 sau 8 mm 
 1 buc. capotă sablare pentru protecţia capului, model S 6 
 5 m furtun de aer proaspăt 9 mm 
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Secțiune III. Utilizări: 

 
Șine Piese mașini 

 
Cărămidă 

 
Agricultură 

 
Garduri 

 
Marmură 

 
Sticlă 

Secțiune IV. Descriere Produs 

 Comandă la distanţă complet automată, cu cablu de comandă, pentru modelele care au 
capacitatea de 60, 100, 140 și 200 litri. 

 Instalaţie de sablare mobilă, ideală pentru toate tipurile de material abraziv, cu un ax și două roţi solide de 
cauciuc, precum și un cadru pentru relocare sistem. 

 Partea superioară a vasului de presiune proiectată ca o pâlnie de umplere. 

 Supapă de umplere automată. 

 Capac gură de închidere (deschidere de inspecţie). 

 Unitate de ajustare a consumului de material abraziv. 

 Tubulatură R 1¼”. 

 Supapă de închidere a aerului comprimat. 

 Cuplaj de admisie a aerului comprimat. 

 Robinet aer pentru capotă. 

 Conectorul R 1 ¼" pentru racordarea la furtunul de sablare. 

Secțiune V. Tabel consum de aer comprimat 

Consum de aer pentru duza de sablare, la o presiune de 5 - 6 bari. 
 

Duza de sablare Consum de aer 

4,0 mm 900 litri/min. 

5,0 mm 1400 litri/min. 

6,0 mm 2000 litri/min. 

8,0 mm 4000 litri/min. 

Secțiune VI. Echipamente și piese opționale 

 Separator apă-ulei cu valvă de reducere a presiunii și manometru, instalate 

 Furtun presiune special 25 mm (5 metri incluși în sistemul de bază) 

 Finisaj cu vopsele texturate. Sunt disponibile alte tipuri de vopsea la cerere. 
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Disclaimer/Declarație de Răspundere 

Informaţiile furnizate în această Fișă de Date Tehnice au fost obţinute din surse considerate a fi de încredere. 
Totuși, informaţiile sunt furnizate fără nici o declaraţie sau garanţie, expresă ori implicită, referitoare la 
acurateţea sau la corectitudinea lor. Condiţiile sau metodele de manipulare, depozitare, utilizare ori aruncare 
a acestui produs se află în afara controlului nostru și s-ar putea afla în afara cunoștinţelor noastre. Din acest 
motiv, precum și din alte motive, nu ne asumăm nici o responsabilitate și respingem în mod expres orice 
răspundere pentru pierderile, avariile sau cheltuielile apărute în urma sau în legătură cu manipularea, 
depozitarea, utilizarea  ori aruncarea acestui produs. 
 


