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ISOblow COMPACT

Vermogenswonder van de „ISOblow-familie“ op 230 V. 
Een speciaal ontwikkeld hakselaarwerk, twee 
krachtige ventilatoren en een 5-kamersluis met een 
doordachte constructie resulteren in een universeel 
inzetbare inblaasmachine. Vezelisolatiematerialen 
zoals cellulose, zachtboardvezels en glas- en steenwol 
laten zich even goed verwerken als losse en strooi-
bare isolatiematerialen voor de spouwmuurisolatie. 
Zowel de bediening van de ISOblow COMPACT als 
de regeling van de luchthoeveelheid gebeurt 
via de draadloze ISOCELL-afstandsbediening. 
De materiaalhoeveelheid kan geregeld worden via een 
sluisschuif. Haar grootte, hoog transportvermogen, 
luchtcapaciteit, bedieningsgemak en niet in het minst 
de werking op 230 V maken van de ISOblow COMPACT 
de aanbevolen machine voor gebruik bij renovaties. 

DRAADLOZE ISOCELL AFSTANDSBEDIENING:

Draadloze regeling van de hoeveelheid lucht en 
materiaal

De voordelen liggen voor de hand

230 V is voldoende

Gemakkelijk te bedienen

Grote voorraadbunker met twee hakselaarassen en polycarbonaat

Vullen is gemakkelijk via de vulklep

De voorraadbunker kan worden gedraaid en verwijderd

Eenvoudig openklappen van de machine vergemakkelijkt onderhoud en

Verhelpen van storingen

Stabiel hakselaarwerk zorgt voor de best mogelijke loswoeling

5-kamersluis met afdichtingslippen van slijtvast rubber

Geen drukverlies – weinig slijtage

2 krachtige ventilatoren

Terugslagklep beschermt de ventilatoren tegen materiaalintrede

Gemakkelijke bediening door draadloze afstandsbediening

Materiaalhoeveelheid regelbaar via sluisschuif

Gemakkelijk te transporteren

Afzuigen in combinatie met ISOCELL afzuigvat mogelijk

Aansluitmogelijkheid voor een versterkerstation

Gemakkelijk onderhoud
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ISOblow COMPACT

BA
C 890 x 660 x 1720 mm (AxBxC)

160 kg

325 l

---

---

 0,75 kW

---

---

2 x 1,4 kW

∑ ~ 3,55 kW 

350 mbar

360 m³/h

230 V / 50 HZ, 16A

3“ (76 mm)

Draadloze regeling van de hoeveelheid lucht 
en materiaal


