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ISOblow PROFI

ISOblow PROFI to niezwykle wydajna maszyna do 
wdmuchiwania, przeznaczona do przetwarzania izolacji 
celulozowych, wełny drzewnej, wełny szklanej i skalnej 
oraz innych sypkich materiałów izolacyjnych luzem. 
Materiał izolacyjny jest rozwłókniany dwukrotnie: raz 
przez cztery główne wałki rozdrabniające w zbior-
niku, a drugi raz przez trzy małe zęby rozdrabniające 
bezpośrednio nad śluzą powietrzną. Wydajna turbina 
zapewnia wysoką wydajność powietrza, przekonuje 
długim okresem eksploatacji i niskimi wymaganiami 
w zakresie konserwacji. TSterowanie maszyną do 
wdmuchiwania ISOblow PROFI, ustawienia ilości 
materiału i powietrza w całości realizowane jest przez 
zdalne radiowe sterowanie ISOCELL - praktycznie i 
z oszczędnością czasu. Wielkość podawanej porcji 
materiału można ponadto regulować z wykorzystanie 
elektronicznie sterowanej suwklapy nad śluzą powie-
trzną.

ISOCELL - ZDALNE STEROWANIE RADIOWE:

Regulacja materiału i powietrza na pilocie

Korzyści jak na dłoni

Większy zbiornik na materiał izolacyjny, z czterema wałkami 

rozdrabniającymi oraz kurtyną przeciwpyłową 

Górna pokrywa zbiornika ogranicza pylenie 

Prosty załadunek maszyny dzięki klapie zasypowej 

Zdejmowalny zbiornik materiałowy 

5-komorowa śluza powietrzna z uszczelkami z wytrzymałej na ścieranie gumy 

Brak strat ciśnienia - minimalne zużycie 

5-stopniowa Turbina VTG zapewnia wysoką wydajność powietrza i minimalne 

natężenie hałasu + 2 x dmuchawy pomocnicze, uruchamiane w razie potrzeby 

Zawory motylkowe chronią turbinę przed cofkami materiału 

Łatwa obsługa dzięki zdalnemu sterowaniu 

Regulacja ilości materiału: elektronicznie na suwklapie nad śluzą 

powietrzną i prędkością obrotów śluzy powietrznej (do wyboru; przez 

zdalne sterowanie) 

Prędkość obrotowa rozdrabniarki regulowana na skrzynce rozdzielczej 

3 falowniki gwarantują najwyższy poziom niezawodności, elastyczności i 

prosoty obsługi 

Możliwość podłączenia Zewnętrznej dmuchawy 

Wentylacja śluzy powietrznej 

Przemieszczanie maszyny możliwe z użyciem wózka paletowego 

Podnoszenie maszyny możliwe jest z każdej z 4 stron 

Prąd siłowy 400 V - maksymalna moc 

Funkcja odsysania w połączeniu z Beczką do odsysania ISOCELL 

Prosta konserwacja i utrzymanie maszyny dzięki ergonomicznej konstrukcji 

Ucha mocujące do transportu maszyny
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ISOblow PROFI
DANE TECHNICZNE

BA
C 1380 x 1010 x 1800 mm (AxBxC)

460 kg

1191 l

1,1 kW

1,1 kW

 - - -

0,55 kW

6 kW

- - -

∑ 8,75 kW 

480 mbar

400 m³/h

400 V / 50 Hz, 16 A

3“ (76 mm)

Regulacja materiału i powietrza na pilocie


