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CM-700 ISOLERINGSMASKINE 

Produktionshastigheder: 

Papirisolering 431 kg/time   

Glasfiber 182 kg/time   

Rockwool 272 kg/time   

Kundeservice: TLF +45 54 60 90 06 -  mail: info@coolmachines.dk 

Indblæsningsmaskinen der kan bruges til både små og mellemstore isoleringsopgaver, så som 

hulmursisolering, isolering på loft og tagkonstruktioner. Trods isoleringsmaskinens størrelse kan den 

klare alle typer indblæsningsprodukter, det gælder eksempelvis mineraluld, papirisolering, træfiber og 

EPS granulat. 

Isoleringsmaskinen er det rigtige valg til isolatøren, som har behov for en let håndterbar og 

transportabel maskine til indblæsning af isoleringsfiber. Den kan transporteres i en større bil eller 

mindre varevogn. Og er der brug for at tage maskinen ind i en ejendom; er denne størrelse rigtig 

praktisk. 

 

Har du brug for en nem og slidstærk isoleringsmaskine på kun 82 kg. Og ovenikøbet med lave strømkrav: 

230 volt / 7 amp. Så er denne isoleringsmaskine det perfekte valg!  

Optimal ydeevne med alle 

typer løsfiber 
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Unikke dobbelte opriveraksler 

sikrer materialeflow i 

luftslusen  

Funktioner og udstyr 

Det er nemt at demontere 

aksler i forbindelse med 

vedligehold 

Ball Valve bypass allovs for 

use as a Recycle and 

Standard machine 

Hurtig demontering af 

materialekammer 

betyder, at maskinen 

kan transporteres i en 

almindelig bil. Rigtig 

praktisk til mindre 

isoleringsopgaver. 

Option: Tilslutning af Booster Box— giver to ekstra 

blæsere og gør det meget nemmere at pakke 

isoleringsmaterialet, når der er krav til ekstra høj 

densitet. Booster boksen starter automatisk, når 

kontrolknappen for materiale aktiveres. 

Long-range remote 

control 
Modular control panel 

with plug-in receptacles 
Option: Langtrækkende  

Trådløs fjernbetjening 

Strømstik med LED 

lys gør det nemt at 

foretage elektrisk 

fejlsøgning. 



 

3 af 4 Vers. 2.20 

CM-700 Deluxe  

Mål og kapacitet 

Vægt:   

82 kg med 1 blæser, 230 Volt 

Dimensioner (længde x bredde x højde): 

71  x 56 x 142,5 cm med materialekammer 

Materialekapacitet: 

0,3 m3   

6 delt luftsluse: 

Mål (diameter x længde) 

20,3 x 25,4 cm, 2,5” / 63 mm slangetilslutning 

 

Tekniske data 

 

Drivmotor:  

1/3 hk / 0,22 kW 

Blæser muligheder: 

7 amp. - 240 m3/time, 1 blæser 

Luftsluse tryk: 

280 mbar 

Krav til strømforsyning: 

10 amp., 230 Volt, enkelt strømindtag 

 

 

Deluxe  

Isoleringsmaskinen er med et unikt dobbelt 

akslet oprivningssystem, som giver optimalt 

flow i slangerne og perfekt isolering. Kan 

således bruges til alle typer isoleringsfibre. 

Alle vores indblæsningsmaskiner er udført i et 

robust design og nemme at betjene. CM-700 

er en pålidelig og stærk isoleringsmaskine 

med minimale vedligeholdelseskrav. 

Option: Et smart og solidt låg som kan bruges  

både som påfyldningsklap til håndtering af 

isoleringspakker og som låg til minimering af 

støv fra isoleringsmaterialet. 

Tilkobling af Booster Box giver mulighed for 

at forlænge slangen og hårdere 

densitetspakning af isoleringen.  
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Tilbehør til isoleringsmaskiner 

Vandpumpe 

Kundeservice : TLF +45 54 60 90 06 -  mail: info@coolmachines.dk 

Slangeopruller Slanger & spændbånd Vandtanke Generator 

Wall Scrubbers Spray udstyr Vakuumsuger 


