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Den nya generationen blästerskåp i BLAST-serien kan kombineras och ut-
formas som man önskar. Man kan sätta upp skåpet på väggen eller placera 

elt byta 
från injektorblästring till tryckblästring.

De många kombinationsmöjlig-
heterna gör att blästerskåpen i 
BLAST-serien verkligen kan tillgo-
dose olika önskningar och behov.

Bassortimentet i BLAST-serien känne-
tecknas först och främst av en ergo-
nomisk design, stora sidodörrar med 
en mycket bra tätning samt ett rikt 
urval av tillbehör.

Blast-serien
Den nya generationen blästerskåp 



Blästerskåpen i BLAST-serien är tillverkade i en kraftig helsvetsad stålkon-
struktion med en sidodörr med perfekt tätning. 

Skåpen har en stor siktruta försedd med belysning, som lyser upp och ger 
mycket god sikt inne i arbetsutrymmet. Nedanför siktrutan sitter de två gum-
mitätade handhålen, som kan förses med handskar.

Epoxibehandlingen och den nya designen med mjukt böjda kanter gör det lätt 
att arbeta. Dörr med sandwitschkonstruktion minskar ljudnivån och den spe-
cialdesignade släta ytan hindrar blästermedel från att fastna. Som ventilation 
räcker det att ansluta en industridamsugare på de mindre enheterna.

• TRYCKLUFTSREDUCERARE
• SÄKERHETSBRYTARE - på dörren
• FOTPEDAL
• ERGONOMISK DESIGN – man kan arbeta i skåpet i        
 timmar utan att bli trött.
• KRAFTIG KONSTRUKTION – 2 mm tjock metallplåt     
 med mycket lång livslängd.
• EFFEKTIV TÄTNING – dörrarnas specialtätning med     
 luftspalt är mycket hållbar.
• DÖRR MED MJUKT RUNDADE KANTER – det stabila utförandet 
 förhindrar dammet att tränga ut ur skåpet.
• STOR SIKTRUTA – för visuell kontroll med dubbla     
 säkerhetsglas.
• BRA BELYSNING I BLÄSTERSKÅPET – den utvändigt placerade 
 belysningen är extra tillförlitlig.
• ÖPPNINGAR FÖR LUFTFLÖDE OCH VENTILATION –extra    
 isolerade.
• INSUGSFILTER – ovanför siktrutan med extra tätning mot slitage och  
 damm.
• JUSTERBARA MASKINFÖTTER – ger önskad arbetshöjd.
• SLITSTARK EPOXILACKERING

Blast-serien



Blast 0,5 kännetecknas först & främst av en egonomisk design, stor sidodörr med en mycket god tätning

Anslutning till 
industridammsugare
eller filter.

Slanganslutning D50
(från skåp till cyklon)

Minicyklon

Behållare för blästerme-
del

Filterrekomendationer:
* Industridammsugare standard
* VF-70

BLAST 0,5 Softline     
Dimensioner utv 600x550x800 
Dimensioner inv  550x500x500 
Tryckluftsförbr. 0,4 - 0,8Nm3/min
Arbetstryck  2-8 bar
Max arbetstryck 8 bar
Spänning  230V
Vikt–standardskåp 50 kg
                    

Blast 0,5



Blast 1

Blast 2

Blast 3

Måttskisser



Blästerskåpet, som är avsett för injektorblästring, är tillverkat av helsvetsad stålplåt med 
belysning ovanför siktrutan. 
I taket finns intagsöppningar för friskluft med labyrint och filter. 

Skåpet är försett med en sidodörr samt två handhålsöppningar. 
Framtill på skåpet finns en stor siktruta för kontroll av blästerprocessen. 
Skåpet levereras komplett med  blästerpistol, handskar, fotpedal, filterregulator och 
säkerhetskontakt på dörren.

Måtten på skåpen framgår på vänster sida.

Filterrekomendationer:

Blast 1 VF-70
  Centro 2/2

Blast 2 VF-70
  Centro 2/2

Blast 3 Centro 2/4

Teknisk information

	 	 	 BLAST 1 Softline BLAST 2 Softline BLAST 3 Softline
Tryckluftsförbr. 0,5-1,2 Nm3/min 0,5-1,2 Nm3/min 0,5-1,2 Nm3/min
Arbetstryck  4 – 8 bar  4 – 8 bar  4 - 8 bar
Max arbetstryck 850 kPa  (8,5 bar) 850 kPa  (8,5 bar) 850kPa (8,5 bar)
Spänning  230V  50Hz 60W 230V  50Hz 60W 230V 50Hz 60W 
Vikt–standardskåp 100 kg   150 kg   190 kg
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Den manuella filterenheten VF-70 med dubbla 
filterstrumpor är mycket effektiv vid kontinu-
erligt blästerarbete utan 
återvinning av blästermedlet. 
Filterstrumporna rengörs genom att man drar 
ut och släpper en fjäderbelastad knapp upptill 
på filtret.

Filterenhet VF-70, som kan erhållas med 
1- eller 3-fas motor, är försett med två 
filterstrumpor, manuell rensning samt 
utdragbar dammlåda. 

Kapacitet:  700 m³/h
Effekt:  0,37 kW
Dimension: 445 x 315 x 1040 mm
Vikt:   52 kg

Den dammbemängda luften kommer in ge-
nom intaget till filterenheten. Större partik-
lar faller ner i dammlådan, medan
luftströmmen med det mycket fina dammet 
strömmar vidare genom filterpåsarna. 
Den renade luften släpps sedan ut upptill på 
filtret.

Filterenhet VF-70

Arbetsprincip:



Den nya generationen filtersystem med blästermedelsåtervinning
är ett resultat av kontinuerlig produktutveckling.

Den automatrensade, fristående filterenheten CENTRO kan anslutas till valfri sida på 
blästerskåpet. Det används för ventilering av blästerskåpet, återvinning och rening av 
blästermedlet, avskiljning av damm och återföring av det renade blästermedlet till bläs-
tercykeln. Avskiljningen sker i cyklonen på filterenheten. Systemets design gör det för-
delaktigt ur både ekonomisk och ekologisk synpunkt.

     

• Radialfläkt RV X000 – Fläkten i CENTRO-filtret är försett med en luftflödeskontroll,     
som möjliggör en effektiv justering av utsuget samt recirkulering av blästermedel för    
att passa varje typ av blästermedel.

• Automatisk filterrensning – Filterpatronerna försedda med ett inbyggt reningssys    
tem. Det elektroniska styrsystemet medger inställning av längd och frekvens på     
tryckluftsimpulserna.

• Manöverbox – Det moderna styrskåpet har motorsäkring och elektroniskt övervak    
ningssystem för filterrensningen, och det sitter placerat lätt åtkomligt på filtrets     
framsida.

• Filterpatroner – Filtermediat i standardpatronen består av cellulosa. 

• Dammbehållare – Dammet som separeras från filterpatronerna vid rensningen faller    
ner i en hjulförsedd behållare, som är enkel att dra ut. Dammbehållaren skall 
 tömmas regelbundet.

• Recirkulationssystemet – Den integrerade cyklonen renar blästermedlet från damm    
och föroreningar. Det renade blästermedlet samlas upp i blästermedelsbehållaren för     
att användas på nytt. Dammpartiklarna avsätts på filterpatronerna.

Centro Filtersystem

För teknisk information se nästa sida.

Standardtillbehör



Filter Centro
Model    Dimensioner Kapacitet Effekt  Antal filter
Centro 2/2 -100  1100x450x2150 1000 m3/h 0,65kW 2
Centro 2/2 -130  1100x450x2150 1300 m3/h 0,83kW 2
Centro 2/4 -130  1300x650x2150 1500 m3/h 0,83kW 4

Filter Centro ECO - med cyklon
Model    Dimensioner Kapacitet Effekt  Antal filter
Centro 2/2 -100 ECO 1100x450x2150 1000 m3/h 0,65kW 2
Centro 2/2 -130 ECO 1100x450x2150 1300 m3/h 0,83kW 2
Centro 2/4 -130 ECO 1300x650x2150 1500 m3/h 0,83kW 2

Filter Centro Filter Centro ECO


