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Obszary stosowania 

Niskociśnieniowy agregat piasku 
jący o regulowanych parametrach 
pracy, przeznaczony do użytku ze 
ścierniwami od miękkich do śred-
nio twardych, w szczególności 
z mączką szklaną Glaspudermehl 
(nr art. 5277 - 5280). Dzięki zasto-
sowaniu specjalnej turbiny Rotec 
wytwarzany jest wirujący strumień 
czyszczący, którym można bez-
piecznie i delikatnie oczyszczać 
z zanieczyszczeń budowlanych 
i biologicznych nawet miękkie 
i zwietrzałe podłoża. 

Wyposażenie 

 Zawór dozujący granulat 
 Reduktor ciśnienia ½” 
 Bezobsługowy osuszacz cy-

klonowy ½”,  
 Pneumatyczny układ zdalnego 

sterowania 
 Sito granulatu 
 Pokrywa 

Urządzenie nie hałasuje w stanie 
oczekiwania. 

•  

10 metrowy zestaw węży, złożo-
ny z: 

 10 m węża ścierniwa 13x6 mm 
ze złączami. 

 10 m przewodu sterującego 
z ręcznym zaworem dźwignio-
wym 

 10 m węża wysokociśnienio-
wego ze złączami standardo-
wymi M 22x1,5 

•  

Mączka szklana nie zagrażająca 
silikozą 
Uziarnienia: 
40 - 90 µm (art. nr 5280) 
90 - 250 µm (art. nr 5278) 
500 - 1400 µm (art. nr 5277) 

• y 

Pompa wysokiego ciśnienia 
9/80, 220V/50Hz, (art. nr 526601)  
komplet z uchwytem transpor-
towym, manometrem z tłumikiem 

olejowym i kablem doprowadzają-
cym. 
Chłodnica „rotec” AF 025 (art. nr 
526701)  
Do zapobiegania powstawaniu 
kondensatu w zbiorniku przy wy-
sokiej wilgotności powietrza i ni-
skich temperaturach. 
Wąż wysokociśnieniowy „rotec” 
(art. nr 526801, 527301) 
Maska ochronna - kompletna, 
z wyposażeniem (nr art. 526201) 

•  

Wskazujemy na konieczność za-
poznania się z instrukcją obsługi 
niskociśnieniowego agregatu pia-
skującego „ROTEC” o poj. 2 litrów.  

Dane techniczne produktu 

Pojemność zbiornika:   25 litrów 
Wysokość całkowita:   880 mm 
Średnica zbiornika:   270 mm 
Średnica całkowita:   650 mm 
Ciężar:     35 kg 
System rur:    ½” 
Ciśnienie strumienia ścierniwa:  0 – 8 bar  

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 5235 

           

Rotec: niskociśnieniowy 
agregat piaskujący 
Pneumatyczny, ze zbiornikiem ścierniwa  
o pojemności 25l 
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Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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