
Våra blästerskåp typ SIGG omfattar en serie tekniskt fullvärdiga 
blästerskåp baserade på lång erfarenhet och utveckling av 
denna typ av produkter. 

Dessa mycket effektiva blästerskåp är främst avsedda för 
industriellt bruk samt tyngre blästerarbeten av olika slag. 
Blästerskåpen tillverkas i fl era olika standardstorlekar och 
fi nns att få både som injektor- och tryckblästerskåp samt i 
våtblästerutförande med rostfri inredning. 

Egenskaper 
Den tvådelade och helt uppfällbara frontluckan  
underlättar vid in- och urlastning av    
blästerobjekten.
De större standardmodellerna har genomförings-
öppningar i sidorna för hantering av långgods.
Blästerprocessen styrs med fotpedal,   
vilket gör att operatören har händerna fria för  
själva blästerarbetet. 
En bra invändig belysning samt en väl tilltagen 
siktruta ger operatören en god sikt under hela 
blästerarbetet.

•

•

•

•

Blästerskåp SIGG
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Blästerskåp SIGG

Sigg blästerskåp Standardserien

Sigg 60-Litet bordsblästerskåp med inbyggd dammavskiljare
Inv mått: B 580 x D450 x H 380 mm

Sigg 70-Kompakt byggt injektorblästerskåp med uppfällbar frontlucka
Inv mått: B680 x D 550 x H 450 mm

Sigg 80-Mellanstorleken sidoluker för långgots frontlucka fi lter separat
Inv mått: B 780 x D 800 x H 700 mm

Sigg 110-Den vanligaste storleken på standardskåp, löst fi lter, luckor för lång-
gods, frontlucka, kan fås i en mängd olika modeller

Inv mått: B 1080 x D 800 x B 700 mm

Sigg 110 EA-Ett prisvärt blästerskåp föränklad enklare utrustning lägre pris 
inv mått som ovan.

Sigg 140-Det standardmässigt största skåpet 
Inv mått: B 1380 x D 800 x H 700 mm

I övrigt kan man till dessa blästerskåp få följande tillbehör
Vridbord el eller manuellt, trumma med all automatik, vridkorg med automatik, 

olika antal blästermunstycken med fastsättningsanorning.

Filter till dessa skåp anpassas till mängden gods och tidsanvändning/dygn

Sigg blästerskåp fi nns även som våtblästerskåp
för mjukare och skonsammare blästring
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Blästerskåp SIGG TR 70 EA

  Kompakt injektorblästerskåp med hög effekt

Utförande för såväl sittande som stående arbetsställning 

Litet injektorblästerskåp för mångsidig användning

Kan användas med alla på marknaden förekommande blästermedel 
för mattering av fi na ytor eller grov uppruggning av blästerobjekt. 
Som option kan erhållas manuellt vridbord för tyngre blästerdetaljer.

 

Utv mått:      B 700 x 450 mm  (öppen sidodörr)
                     D 600 x 130 mm  (avluftningsstuts)
                     H 1550 

Inv mått:       B 680 x D 550 x H 450 mm

Vikt:              Ca 100 kg
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Blästerskåp SIGG TR 70 

Utförande för såväl sittande som stående arbetsställ-
ning

Enkel betjäning genom den uppfällbara frontluckan

Litet injektorblästerskåp för mångsidig användning

Kan användas med alla på marknaden förekommande 
blästermedel för mattering av fi na ytor eller grov 
uppruggning av blästerobjekt. Som option kan erhål-
las vridkorg för automatisk blästring av smågods samt 
manuellt vridbord för tyngre blästerdetaljer.

 

Utv mått:      B 700 + 120  (lyftarm)
                     D 600 + 130 mm  (avluftningsstuts)
                     H 1550 + 230 mm  (bygel)  stående 
         arbetsställning
                     H 1250 + 250 mm  (bygel)  sittande 
         arbetsställning

Inv mått:       B 680 x D 550 x H 450 mm

Vikt:              Ca 100 kg

Kompakt injektorblästerskåp med hög effekt
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Blästerskåp SIGG TR 70 WA 
SIGG Blästerskåp  

Rengöring – Avskalning – Uppruggning – Mattering – Avgradning – Rening – Satinering – Polering

Ett serie med tekniskt utrustade blästerskåp

Väl beprövade blästerskåp för polering av gjutformar och verktygstillverkning. För fi nbearbetning av ytor vid 
fi n- och centrifugalgjutning, för kirurgiska och optiska instrument, vid smycketillverkning och för precisionsverktyg.

Våtblästerskåp

Blästerskåp tillverkat av   
rostfritt stål

Robust omrörare för blandning av 
blästermedel-vatten

Enkel betjäning av skåpet via den 
uppfällbara frontluckan

Våtblästerskåp WA 70
Våtblästerskåp WA 70 för bordsplacering

Våtblästerskåp WA 70 med ben

Utv mått:      B 700 x 120  (lyftarm)
                     D 600 x 250 mm  (omrörarmotor)
                     H 980 x 250 mm  (bygel med motvikt)
                     H med ben 1530 x 250 mm  (bygel)

Inv mått:       B 680 x D 550 x H 450 mm

Vikt:              Ca 100 kg
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Blästerskåp SIGG TR 80 

Väl beprövat injektorblästerskåp med 
hög blästerkapacitet

Manuell drift med ett fl ertal användningsmöjligheter

God åtkomst med vikbar frontlucka

Kan användas med alla på marknaden
förekommande blästermedel

Mellanstort blästerskåp i stabil plåtkonstruktion med uppfällbar 
frontlucka, som enkelt fälls uppåt med hjälp av gasfjädrar. 
I båda skåpssidorna fi nns genomföringsöppningar med 
måtten 250 x 250 mm för blästring av långgods. Som option kan 
erhållas vridkorg för automatisk blästring av smågods samt manuellt 
vridbord för tyngre blästerdetaljer.

 

Utv mått:      B 800 x 250  (kopplingsbox)
                     D 900 x 100 mm  (avluftningsstuts)
                     H 1700 x 500 mm  (öppet skåp)
                     H 1700 x 80 mm  (stängt skåp)

Inv mått:       B 780 x D 800 x H 700 mm

Vikt:              Ca 140 kg
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Blästerskåp SIGG WA 80 

Våtblästerskåp WA 80
 
Utv mått:      B 800 x 160  (lyftarm)
                     D 900 x 250 mm  (ventilator)
                     H 1760  (öppet skåp  2260 mm)

Inv mått:       B 780 x D 850 x H 720 mm

Vikt:              Ca 155 kg

Våtblästerskåp
 

Blästerskåp tillverkat av rostfritt stål

Robust omrörare för blandning av blästermedelvatten

Enkel betjäning av skåpet via den uppfällbara frontluckan
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Blästerskåp SIGG TR 110 EA
Stort injektorblästerskåp med hög blästerkapacitet

Manuell drift med ett fl ertal användningsmöjligheter

Kan användas med alla på marknaden förekommande blästermedel

Ett väl beprövat blästerskåp i stabil plåtkonstruktion. Försett med 
sidodörr i höger skåpsvägg.

Som option kan även erhållas motsvarande sidodörr i vänster 
skåpsvägg. Som option kan erhållas manuellt vridbord för tyngre 
blästerdetaljer.

 

Utv mått:      B 1100 x 650  (öppen sidodörr)
                     D 900 x 100 mm  (avluftningsstuts)
                     H 1700 

Inv mått:       B 1080 x D 800 x H 700 mm

Vikt:              Ca 150 kg
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Blästerskåp SIGG TR 110 

Ett väl beprövat blästerskåp i stabil plåtkonstruktion med uppfällbar frontlucka,
som enkelt fälls uppåt med hjälp av gasfjädrar. I båda skåpssidorna fi nns 
genomföringsöppningar med måtten 250 x 250 mm för blästring av långgods. 
Som option kan erhållas såväl tvåstegs vridkorgsaggregat med styrning av 
automatisk blästring via tidur som manuellt vridbord för tyngre blästerdetaljer.

 

Utv mått:      B 1100 x 250  (kopplingsbox)
                     D 900 x 100 mm  (avluftningsstuts)
                     H 1700 x 500  (öppet skåp)
                     H 1700 x 80  (stängt skåp)

Inv mått:       B 1080 x D 800 x H 700 mm

Vikt:              Ca 170 kg

Rengöring – Avskalning – Uppruggning – Mattering – Avgradning – Rening – Satinering – Polering

Ett serie med tekniskt utrustade blästerskåp
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Blästerskåp SIGG TR 140 

Stort injektorblästerskåp med hög blästerkapacitet
Manuell drift med ett fl ertal användningsmöjligheter
God åtkomst vid inlastning av blästergods med kran 
eller gaffeltruck tack vare den vikbara frontluckan
Kan användas med alla på marknaden 
förekommande blästermedel

•
•
•

•
•

Stort universalblästerskåp i stabil plåtkonstruktion med uppfällbar front-
lucka, som enkelt fälls uppåt med hjälp av gasfjädrar. I båda skåpssidorna 
fi nns genomföringsöppningar med måtten 250 x 250 mm för blästring av 
långgods. Som option kan erhållas såväl tvåstegs vridkorgsaggregat med 
styrning av automatisk blästring via tidur som manuellt vridbord för tyngre 
blästerdetaljer.

 Utv mått:      B 1400 x 250  (kopplingsbox)
                     D 900 x 100 mm  (avluftningsstuts)
                     H 1700 x 500  (öppet skåp)
                     H 1700 x 80  (stängt skåp)

Inv mått:       B 1380 x D 800 x H 700 mm

Vikt:              Ca 250 kg

Rengöring – Avskalning – Uppruggning – Mattering – Avgradning – Rening – Satinering – Polering
Ett serie med tekniskt utrustade blästerskåp
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Blästerskåp SIGG TR-DG/P 110 - 140 

Tryckblästerskåp typ TR 140 DG med plattform har stor kapacitet. Skåpet har många olika användningsmöjligheter vid 
manuell blästring av stora detaljer. Det är lätt att betjäna genom den vikbara frontluckan. 
Till blästerskåpet kan användas alla på marknaden förekommande blästermedel. 
Skåpet är försett med gummiinklädnad i blästerområdet.

Skåpet är tillverkat i en stabil plåtkonstruktion med vikbar frontlucka med två handtag, som gör det enkelt, 
att med hjälp av gasfjädrar vika luckan uppåt. I båda sidorna fi nns genomföringsöppningar på 250 x 250 mm för blästring 
av rör och annat långgods.

Som extra tillbehör fi nns att få vridkorgsaggregat för automatiskt blästring av massgods via tidur samt manuellt vridbord 
för svåråtkomliga blästerobjekt.

Tryckluft:  ¾” med skruvkoppling 19 mm slangdimension
Blästermunstycke:   6, 8 eller 10 mm borkarbidmunstycke
Gallerdurk: I ett stycke, draghållfasthet 200 kg punktbelastning (mot tillägg kan gallergolv för högre belastning levereras)
Fotpedal:  Elektrisk
Blästermedels-
behållare:  24 liters justerbara blästermedelsmängder – lät att ta loss vid blästermedelsbyte.
Skåpslucka: Tvådelad frontlucka, fälls upp med hjälp av två handtag och gasfjädrar, helt uppfälld lucka medger ilastning med kran.
Siktruta:  Utan döda vinklar, dubbla siktrutor med säkerhetsglas och lätt utbytbara slitglas
Belysning: 2 st fl uorescensrör på vardera 20 W, 220 V i dammtäta höljen monterade i skåpstaket
Sidogenomföringar: En i varje sida på 250 x 250 mm för blästring långgods med gummidraperier.
Handhål:  Tätade med dubbla specialgummipackningar
Manöverbox: Monterad på högra skåpsbenet. Boxen innehåller alla för driften erforderliga säkringar och motorskydd.
Säkerhetsbrytare: Om frontluckan öppnas under drift, stängs blästringsförloppet omedelbart av.
Manometer: Inbyggd i högra skåpsbenet, inställbar mellan 0 och 10 bar
Dammavsug: Utbytbara stosar för anslutning till olika fi lter/dammavskiljare.

 11



Blästerklocka 24 lit     
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Blästerskåp SIGG TR 110 - 140 med
manuellt eller automatiskt vridbord

Blästerskåp TR 110 med fast inbyggt vridbord

Blästerskåp TR 110 med fast inbyggt vridbord 
för en belastning av max 20 kg. 
Det motordrivna vridbordet drivs steglöst.

Med en pneumatiskt styrd pendelrörelse kan 
blästerobjekten blästras samtidigt med 1 till 4 
blästermunstycken. I stället för pneumatik kan 
skåpet förses med ett 

Blästerskåp TR 110 och 140 med utdragbart vridbord
Stort blästerskåp i förstärkt konstruktion med utdragbart vridbord i fronten för en 
belastning av 500 kg, dimension vridbord 800 mm, för tyngre blästerobjekt och 
för i- och urlastning ur blästerskåpet med kran.
Vridbordet kan manövreras med enstegs eller steglös friktionsdrift. 
Dessutom kan en pendel för ett eller fl era blästermunstycken byggas in.

Blästerskåp med vridkorgsaggregat
Inbyggda vridkorgar i såväl blästerskåp typ TR 110 och 140 som i rostfritt utförande för våtblästerskåp WA 110 för auto-
matisk avgradning, uppruggning, mattering och rengöring av mindre massgods av stål, metall och plaster.
Vridkorgen kan med sitt aggregat ställas i olika positioner från horisontellt till vertikalt läge. 
Därigenom erhåller man en optimal liksidig blästring av blästerobjekten.
Med en vridbordsplatta kan vridaggregatet ställas i horisontellt läge och användas som vridbord.
Vridaggregatet styrs steglöst eller med 4 och 8 rpm. I en kopplingsbox i högra skåpssidan fi nns alla för drift och säkerhet 
inbyggda styrningar. Blästertiden kan ställas in via tidur.
Maximal belastning på vridkorgen beroende på typ av blästergods är 18-20 kg. 
Dimensioner på vridkorgen är Ø 565 x H 245 mm.
Vridkorgsaggregat och trumlingsanordningar fi nns att få som tillbehör till alla blästerskåp. Dessa används för automatisk 
blästring och avgradning av mindre blästerobjekt och plastmaterial. Vridkorgsaggregaten fi nns även i ett billigare enstegs 
utförande utan styrskåp. Vridkorgar och trummor fi nns att få i olika hål/maskstorlekar samt även plastbelagda.
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Blästerskåp SIGG TR med
manuella eller automatiska korgar

Blästerskåp med trumlingsaggregat 
För automatisk blästring av smågods. Drivs med 2-stegs drivmotor med 4 eller 
8 rpm. Med montering av två blästerpistoler kan hela trumbredden blästras 
samtidigt med högt blästerkapacitet.

I kopplingsboxen i högra skåpssidan fi nns alla för driften erforderliga styrningar 
inbyggda. Blästertiden är inställbar via tidur.

Maximal belastning på vridkorgen är ca 20 kg beroende på form och storlek på 
blästerobjekten. Dimensionen på trumman är Ø 460 x B 400 mm. Som option 
kan erhållas andra storlekar.
Detta trumlingsaggregat kan byggas in i blästerskåp TR 110 – 140.

Blästerskåp TR 110 med dubbla vridkorgsaggregat
Två vridkorgar i dimensionen Ø400 x H 220 mm, 
som drivs av en 2-stegs (4 eller 8 rpm) drivmotor med kilrem. 
Båda vridkorgarna kan ställas lutande. Skåpet är försett med 
en blästerpistol för varje vridkorg. Blästertryck och blästertid 
kan ställas in separat för vardera pistolen.

Belastning per vridkorg ca 12 kg.

Blästerskåp TR 70 DK
Litet blästerskåp med vridkorg Ø260 x H 150 mm.
Direktdriven vridkorg med 8 eller 16 rpm. 
Inställbar i olika vinklar. Kan användas för vridbord 
i horisontellt läge.
Maximal belastning på vridkorgen är ca 3 – 5 kg 
beroende på form och storlek på blästergodset.

Blästerskåp TR 80 med
vridkorgsaggregat 

Inbyggt vridkorgsaggregat för såväl TR 80 som rostfritt utfö-
rande för våtblästerskåp WA 80.
Konstruktion, utförande och användning som för TR 110.
Maximal belastning på vridkorgen beroende på blästerob-
jekten form är 12 – 15 kg.
Dimension på vridkorgen är Ø400 x H 220 mm.
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Blästerskåp SIGG WA 110 

Våtblästerskåp WA 110
 

Utv mått:      B 1100 x 180  (lyftarm)
                     D 900 x 250 mm  (ventilator)
                     H 1760  (öppet skåp  2260 mm)

Inv mått:      B 1080 x D 850 x H 720 mm

Vikt:             Ca 190 kg

Våtblästerskåp
·         Blästerskåp tillverkat av rostfritt stål
·         Robust omrörare för blandning av blästermedel-vatten
·         Enkel betjäning av skåpet via den uppfällbara frontluckan

Rengöring – Avskalning – Uppruggning – Mattering – Avgradning – Rening – Satinering – Polering
Ett serie med tekniskt utrustade blästerskåp
Väl beprövade blästerskåp för polering av gjutformar och verktygstillverkning. För fi nbearbetning av ytor vid bearbetning 
vid fi n- och centrifugalgjutning, för kirurgiska och optiska instrument, vid smycketillverkning och för precisionsverktyg.
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Specialblästerskåp SIGG

Automatbläster med rullband

TR200 blästerskåp för långgodds

Karusellbläster

Blästerskåp med utragbart vridbor

Utöver standardserierna levererar vi specialblästerskåp och blästerautomater i en mängd såväl hel- som halvautomatiska 
kundanpassade utföranden. 
Förutom önskad storlek för varierande arbetsställningar kan skåpen fås med olika tillval såsom cyklonavskiljare, arbets-
plattformar, helautomatiska pendelstyrda blästerpistoler, valfritt antal blästerpistoler i olika storlekar och material, vridkor-
gar och vridbord. 
Karusellblästerskåpen fi nns även de i olika storlekar med lämpligt antal satellitbord och blästerpistoler.
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Övriga fi lter

Filter typ K15
Kapacitet:   15 m³/min
Mått: 540 x 560 x 970 mm
Effekt: 0,55 kW
Motor: 220/380 Volt 

Dessa fi lter lämpar sig väldigt väl för mindre och 
medelstora blästerskåp. 
Avsugseffekten är exakt inställbar. 

Filtren är försedda med manuell fi lterskak. 
Dammet avsätter sig i fi lterfi ckorna, 
som skakas med en vev, varefter dammet 
faller ner i dammlådan under fi ltret. 
Denna låda måste tömmas regelbundet.

FILTERBOX MED MEKANISK RENSNING
På vår populäraste modell fi nns möjligheten för operatören att
rensa fi lterpatronen när det anses nödvändigt eller som del i ett
fastställt serviceprogram.
Processen är densamma som på den automatiska versionen,
med eller utan tryckluft, och sättes igång genom att man trycker
på kopplingsboxens startknapp. Fläkten stannar då automatiskt
och rensmotorn träder i funktion. Rensningen tar ungefär 3 minuter.

FILTERBOX MED MANUELL RENSNING
Om man föredrar att avstå från automatiken och mekaniken,
fi nns en enklare variant som rensas med en handdriven vev.

AVSKILJNINGSGRAD
Avskiljningsgraden beskriver hur stor del av stoftets totala vikt
som stannar i fi ltret. Stoft med liten partikelstorlek är svårare
att avskilja än grovt stoft. Nederman Filterbox har en hög
avskiljningsgrad för alla typer av svetsrök och torra fasta föroreningar.
Filterbox försedd med standard fi lterpatron har en
genomsnittlig avskiljningsgrad på >99% för svetsrök.
Filterbox försedd med fi lterpatron för hög effektivitet avskiljer
genomsnittligt >99,9% av dammet
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SIGG patronfi lter för specialblästerarbeten

Egenskaper
Hög renhetsgrad även vid avskiljning av fi nt damm
Filtrerad luft kan recirkuleras
Automatisk fi lterrensning
Vibrationsfri, jämn gång
Stor fi lteryta med patronfi lter
Lämplig för alla typer av blästermedel
Alla fi lterenheter är som standard försedda med ljuddämpare

Filterrening
Reningen av fi lterpatronerna sker automatiskt med en tryckluftsstöt
För detta ändamål fi nns inbyggt en tryckluftstank i fi lterdelen
En magnetventil ombesörjer dessa tryckluftsstötar
Reningsintervallerna styrs av en Siemens PLC

Ljuddämpare
Den avtagbara överdelen till dammavskiljaren är klädd med 
ljuddämparmaterial. 
I denna del sitter även elmotorn med fl äkthjulet inbyggda.
När ljuddämparen tas bort, är fi lterenheten lätt åtkomlig för servicarbete.
För att reducera trycket har enheten en inbyggd tryckreduceringsventil.
Utblåstryck 4 bar.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Denna mycket effektiva dammavskiljare arbetar på så sätt, att det under 
blästringsförloppet bildas ett undertryck i skåpet och att blästeroperatören 
därmed har goda siktförhållanden. 
Genom ett inbyggt spjäll kan avsugningseffekten ställas in steglöst och 
anpassas till olika blästermedel.
Den dammbemängda luften leds först in i en föravskiljare för att renas där. 
Här avskiljs större dammpartiklar, vilka faller ner i dammbehållaren. 
Återstoden av dammet leds vidare till fi lterpatronerna, där en effektiv 
avskiljning sker. Den renade luften strömmar ut upptill genom 
ljuddämparen och kan återföras till arbetslokalen.

Högeffektiva fi ltersystem

SIGG patronfi lter
Tekniska data 

Kapacitet m³/h  600 1000 1500 1800 2400 4000    6000
Motoreffekt kW  1,1 1,1 1,5 2,2 3,0 7,5    15,0
Antal fi lter   1 1 3 3 4 8    12
Filteryta m²  7,5 7,5 11,25 15 30 60    144
Bottenyta – a  600 600 600 600 850x850 1000x2000  2000x1500
Totalhöjd – h  1750 1750 2050 2260 2300 2500    4650
Ventilationsdel  c  500 500 530 530 600 690    1000
Filterdel – b  650 650 920 1160 940 970    1500
Sugstuts Ø – e  100 120 150 180 200 2x200    4x200
Stutshöjd – f  600 600 600 600 740 835    230
Volym i damm- 
behållare – l  30 30 30 30 30 2x30    BigBag
Ljudnivå – db(A)  67 67 67 67 75 78    7
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Med FOX-skåpen, vars utformning och design baserar sig på 
många års erfarenhet av utvecklingsarbetet med blästerskåpen i 
Jetair-serien, kan vi nu erbjuda ett professionellt blästerskåp till ett 
konkurrenskraftigt pris.

Blästerskåpen i FOX-serien fi nns i 3 olika storlekar, varav det minsta 
FOX 10 är avsett för bordsplacering. Det är idealiskt för hobbybruk 
eller liknande mindre frekvent användning. 
Skåpet är populärt för användning i laboratorier samt för olika tester 
och undersökningar.

De större skåpen, FOX 25 och FOX 50, har en mycket  
avancerad design och många speciella egenskaper,       
bl a inbyggt fi ltersystem och enkel styrning med fotpedal. 
Den stora sidodörren förenklar in- och urlastning av stora  
komponenter. 
Med invändig belysning samt väl tilltagen siktruta har  
operatören en god överblick under hela blästeroperationen.
FOX-skåpen kan med olika tillbehör anpassas efter kundens 
önskemål.
Med fast monterade blästerhandskar får man en mycket ren 
arbetsmiljö runt skåpet.
FOX-skåpen kan förses med olika typer av vridbord, och de kan 
också mycket enkelt förvandlas till tryckblästerskåp för att öka 
kapaciteten med upp till 4 ggr jämfört med injektorblästring.

•

•

•

•

•

•

Blästerskåp FOX
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Injektormetoden

Blästermedlet sugs upp ur blästermedelsbehållaren via ett rörsystem till 
slangen, som är ansluten till blästerpistolen. Blästermedlet sugs med av 
den snabba luftströmmen inne i blästerpistolen och pressas ut ur mun-

stycket.

Tryckblästermetoden
Blästermedlet fylls på i ett tryckkärl, som sitter monterat under blästerme-

delsbehållaren.
När fotpedalen trycks ner, sätts tryckkärlet under tryck och blästermedlet 
transporteras i hög hastighet upp till blästermunstycket via blandarventil 

och blästerslang.

Trycktillsats

Tryckblästring ökar kapaciteten upp till 4 ggr jämfört med injektor-
blästring. Med vårt minitryckkärl kan blästerskåpen enkelt förvandlas till 
tryckblästerskåp utan att ändra det elektriska systemet. Man kan också 

använda de fl esta på marknaden förekommande blästermedlen.

Tillbehör och reservdelar

Fox-skåpen kan förses med många olika typer av blästermunstycken. 
Som standard levereras munstycken i tungsten carbide. Vid arbeten 

med slitande och aggressiva blästermedel rekommenderas munstycke i 
borkarbid.

Filter
Blästerskåpen är som standard försedda med ett integrerat fl erfi cksfi lter. 

Filterpåsen är mycket enkelt att byta. 
Avsugningen av damm kan justeras beroende på vilken typ av bläster-

medel som används.

Blästerskåp FOX20
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Blästerskåp FOX
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Blästerskåp JetAir
JETAIR-modellerna är de mest avancerade blästerskåpen i VIXENs standardsortiment. 
Halogenbelysningen och det välutvecklade fi ltersystemet i dessa modeller bibehåller en 
maximal sikt inne i blästerskåpet under hela blästerprocessen vilket garanterar bästa 
arbetsresultat.
Blästerskåpen levereras som standard i injektorutförande. De kan när som helst mycket enkelt 
konverteras till tryckblästerskåp med vår tryckblästertillsats, som kan öka kapaciteten med 
upp till 4 ggr jämfört med vanlig injektorblästring.

Egenskaper

Det kompakta utförandet gör skåpen mycket enkla att   
hantera med såväl kontakter, som manometer och styrning   
via fotpedal inom bekvämt räckhåll.
Genom den väl tilltagna siktrutan kan operatören hela tiden   
övervaka blästerprocessen.
Skåpen har tätade handhålsöppningar, som kan förses   
med gummihandskar eller gummimanschetter.
Den stora sidodörren underlättar vid inlastning av blästergods. 

Tillval

Skåpet går även att få med dörrar i båda sidorna.
Skåpet kan levereras med öppningsbar frontlucka eller   
helt öppningsbar överdel – så kallad fl iptop.
Olika lösningar på såväl inbyggda som separata    
fi lter- och avskiljarsystem ger stora användningsmöjligheter.
Vridbord i antingen fast eller utfällbart utförande gör    
det också möjligt att precisionsblästra en mängd    
specialkomponenter.
Våtblästring med pump och avskiljare

•

•

•

•

•
•

•

•

•
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Blästerskåp JetAir
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Blästerskåp för plastblästermedel
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Våtblästerskåp
Våtblästerskåp

Motor för pump och omrörare

Pump för blästermedia och vaten

Blästermunstycke och vattenmunstycke

Tillverkade helt i rostfritt stål
Stor sidodörr för större komponenter
Helt gummiklätt inuti
Lätt, plastklädd blästerpistol med utbytbara munstycken i olika 
material
Lätt löstagbar gjuten polyuretanpump med fi lter och motorhus i 
rostfritt stål
Motorn (1- eller 3-fas 2,2 kW) lossas med pumpen vid underhåll 
av pumpen
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MASON är en serie kundanpassade maskiner för att överbrygga problemen i samband med blästring och etsning av 
gravstenar.

Indirekt blästermedelsmatning
Flera fördelar genom att man kan 
använda ett tryckkärl utan ställning 
eller en grop och att sikten i 
blästerkammaren har 
förbättrats för denna typ av dammande 
blästeroperationer.

Ergonomi
MASON-skåpet är designat med tanke på bläs-
teroperatörens arbetsvillkor och har därför dubbla 
par handgenomföringar. 
Rullarna gör det enkelt att placera 
gravstenen i rätt läge 
(justering vänster – höger & bakåt – framåt).
MASON har inbyggd dubbel halogenbelysningar, 
eftersom en bra sikt inuti blästerskåpet är avgö-
rande betydelse för dessa arbetsoperationer.

Avskiljare
Dammbemängd luft och blästermedel avskiljs i en 
cyklon, som gör det möjligt att endast recirkulera 
återanvändbart blästermedel.

Mason blästerskåp
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Speciellt designad för precisionsblästring och rengöringsarbeten 
såsom restaurering av känsliga statyer och ornament.

Alla fi na blästermedel kan användas effektivt med 1,2 och 1,8 mm 
munstycken i boron carbide. Kalibreringsplattorna med olika öppningar 
garanterar en minimal blästermedelsförbrukning.

Den unika designen möjliggör arbeten med så låga tryck som 0,5 bar. 
Blästeroperationen stoppas omedelbart med hjälp av den snabba 
evakueringsventilen på tryckkärlet.

Det lilla och portabla utförandet är idealiskt vid ställningsarbeten etc.

Fördelar:
• Injektorblästermetoden
• Stor volym
• Munstycken i boron carbide är lämpliga för alla typer                
 av arbeten
• Skydd för munstycket
• Slittålig design på munstyckshållare och blandarenhet
• Kalibreringsplattor med olika öppningar för exakt      
 blästermedelsdosering
• Snabbstopp tack vare dekompressionsventilen på kärlet
• Flexibel men slitstark blästerslang 6x14 mm
• Exakt blästeroperation med styrventilen på hållaren
• Inbyggd i tålig plastväska

MicroStrip Minibläster 22
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Blästerpistoler 

Ejektorpistol Fox 10
Nr Artnr  Benämning
1 1973  Manöverhantag
3 1979  Pistolkropp
2,4 1974  Blästermunstycke 8mm med luftmunstycke
2,4 1974BC Blästermunstycke 8mm med boron carbide
2,4 1987  Blästermunstycke 4mm med luftmunstycke
2,4 1988  Blästermunstycke 6mm med luftmunstycke
2,4 1988  Blästermunstycke 8mm med boron carbide

Ejektorpistol Sigg 110
Nr  Artnr  Benämning

1 1978  Pistolkropp
2 1976  Luftmunstycke 4mm
2 1993  Luftmunstycke 4,5mm
2 1994  Luftmunstycke 5mm
3 1977  Sandanslutning
4 1975  Insexskruv
5 1982  Neoprenring
6     1588,1991,1992 Försatshylsa 8,10,11mm
7     1585,1586,1587      Munstycke i boron carbide 8,10,11mm
8 1980  Nylonmutter
9 1986  Gummihylsa
10 1985  Keramiskt munstycke 8mm
10 101175  Keramiska munstycke 10mm
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 specialblästermedel

Genom våra kontakter med världens ledande blästermedelstillverkare kan vi erbjuda våra kunder blästermedel av 
mycket hög kvalitet – samtidigt som vi har utrustning för att återvinna materialet  - allt för att göra det så ekonomiskt 
gynnsamt som möjligt att använda det.

Detta gäller såväl vid konventionell blästring med hjälp av tryckluft som användning i slungrensmaskiner utrustade med 
första generationens Rutten slunghjul eller Gamma-hjulen, som är den senaste utgåvan.

Vad gäller blästermedel kan man generellt säga, att till extremt hårda blästermedel såsom aluminiumoxid skall man 
använda lägre arbetstryck och återvinna blästermedlet fl era gånger för att få ett mer ekonomiskt blästerförfarande.

Till sega blästermedel kan man däremot använda högre tryck, och när det gäller glaskulor, plastblästermedel samt 
Armex gäller det på nytt att sänka trycket för att öka livslängden på blästermedelspartikeln.

Vill Ni veta mer om våra blästermedel, är Ni välkommen att kontakta oss. 
Vi har ett stort nät av leverantörer, som levererar blästermedel av absolut högsta kvalitet. Kan inte vi svara 
Er, så ser vi till så att vi får svar från våra leverantörer för att underlätta Ert val av blästermedel samt utrustning.

Aluminiumoxider med Al2O3-innehåll från 50-99,6%  
I denna grupp ingår även sinter balls med runda kulor 
av extremt hög kvalitet och med god livslängd

Glaskulor av absolut högsta kvalitet    

Plastblästermedel - vi säljer endast ”MIL-SPEC”   
material av absolut högsta kvalitet    

Natriumvätekarbonat typ Armex, som också går under 
namnet soda

•

•

•

•




