CM-1500 HP “High Performance”
PRZENOŚNY!

WYSOKA PRODUKCJA!

ZASILANIE 230Volt!
Każde włókno

Włókno szklane, Celuloza, Wełna skalna,
Włókno drzewne, Granulaty.

Wszystkie miejsca
Poddasze, strop, przegrody ścienne, dachowe,
natrysk na otwartą przegrodę z dodatkiem kleju.

Najlepszy w swojej Klasie !

CM-1500 (podwójna dmuchawa); dzięki wielu opcjom
i funkcjom jest najlepiej sprzedającą się maszyną
na rynku.

Wydajność:
Materiał
Zadmuch
Celuloza
Włókno szklane
Wełna skalna
Włókno drzewne

1360 kg/godz.
545 kg/godz.
1225 kg/godz.
520 kg/godz.

Jest to ekonomiczna maszyna posiadająca unikalne
“bliźniacze ślimakowe rozdrabniacze podawcze”,
które powodują, że maszyna jest solidna, prosta w
obsłudze i konserwacji.
CM-1500 poprzez ogromna wszechstronność jaką
oferuje to idealne rozwiązanie dla profesjonalnego
przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność.

Optymalna wydajność z każdym materiałem
Rev. January 2019

CM-1500HP “High Performance”
‘Standard’
Bliźniacze „ślimakowe
rozdrabniacze podawcze”
pracujące z różną prękością
Silnik z przekładnią
zewnętrzną dla
ekonomicznej
konserwacji

Szybkie wypięcie
ślimakowych wirników
podawczych ułatwia
konserwację śluzy.

Opis:
•Waga: 179,2 kg
•Wymiary (Dł.xSzer.Wys.): 97cm x 61cm x 145cm
•Pojemność zbiornika: 0.38 m3
•Rozmiar śluzy: Ø25.4cm x Dł. 45.7cm
•Wyjście śluzy: 3 ̎ (76 mm)
•Silnik napędowy: 550 W (Wat)
•Opcje wdmuchania: 7 amp. /240 m3/h
•Wymagania dot. zasilania: 10/10 amp. (2x230 volt)

Dioda LED przy wtyczkach i
gniazdach umożliwia szybką
diagnostykę elektryczną.

Panel sterowania z
automatycznym
zabezpieczeniem
przed przegrzaniem

Akcesoria

Wzmacniacz ciśnieniowy
do zadmuchu włókna
drzewnego.

Pilot
bezprzewodowy

Węże i złączki

Dystrybucja: EKOBLAS
tel. 0048 601 955 537
www.coolmachines.pl

Rev. January 2019

CM-1500 S “Standard”
PRZENOŚNY!

WYSOKA PRODUKCJA!

ZASILANIE 230Volt!
Każde włókno

Włókno szklane, Celuloza, Wełna skalna,
Włókno drzewne, Granulaty.

Wszystkie miejsca
Poddasze, strop, przegrody ścienne, dachowe,
natrysk na otwartą przegrodę z dodatkiem kleju.

Najlepszy w swojej klasie!

CM-1500 (podwójna dmuchawa); dzięki wielu opcjom
i funkcjom jest najlepiej sprzedającą się maszyną
na rynku.

Wydajność:
Materiał:
Celuloza
Włókno szklane
Wełna skalna
Włókno drzewne

Zadmuch:
998 kg/godz.
408 kg/godz.
635 kg/godz.
380 kg/godz.

Jest to ekonomiczna maszyna posiadająca unikalne
“bliźniacze ślimakowe rozdrabniacze podawcze”,
które powodują, że maszyna jest solidna, prosta w
obsłudze i konserwacji.
CM-1500 poprzez ogromną wszechstronność jaką
oferuje to idealne rozwiązanie dla profesjonalnego
przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność.

Optymalna wydajność z każdym materiałem
Rev. January 2019

CM-1500S ‘Standard’
Bliźniacze „ślimakowe
rozdrabniacze podawcze”
pracujące z różną prękością
Silnik z przekładnią
zewnętrzną dla
ekonomicznej
konserwacji

Szybkie wypięcie
ślimakowych wirników
podawczych ułatwia
konserwację śluzy.

Opis:
•Waga: 159 kg
•Wymiary (Dł.xSzer.Wys.): 97cm x 61cm x 145cm
•Pojemność zbiornika: 0.38 m3
•Rozmiar śluzy: Ø25.4cm x Dł. 35.5cm
•Wyjście śluzy: 3 ̎ (76 mm)
•Silnik napędowy: 550 W (Wat)
•Opcje wdmuchania: 7 amp. /240 m3/h
•Wymagania dot. zasilania: 10/10 amp. (2x230 volt)

Dioda LED przy wtyczkach i
gniazdach umożliwia szybką
diagnostykę elektryczną.

Panel sterowania z
automatycznym
zabezpieczeniem
przed przegrzaniem

Akcesoria

Wzmacniacz ciśnieniowy
do zadmuchu włókna
drzewnego.

Pilot
bezprzewodowy

Węże i złączki

Dystrybucja: EKOBLAS
tel. 0048 601 955 537
www.coolmachines.pl
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