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ISOblow SOLID

ISOblow SOLID jest bardzo kompaktową i łatwą w 
obsłudze maszyną do wdmuchiwania, przeznaczoną do 
przetwarzania celulozowych materiałów izolacyjnych 
oraz wełny mineralnej skalnej, szklanej i granulo-
wanych materiałów izolacyjnych luzem. Maszyna 
ładowana jest materiałem przez otwór załadowczy z 
pomocną podstawką załadowczą. Na czas transportu 
maszyny, podstawkę można szybko zdjąć, wystarczy 
odkręcić 2 śruby. Dwa wałki rozdrabniające, umies-
zczone w dolnej części zbiornika, zapewniają bardzo 
dobre otwarcie włókien i rozwłóknienie pak materiału 
celulozowego. Obsługa maszyny do wdmuchiwania 
ISOblow SOLID oraz regulacja ilości podawanego 
powietrza odbywa się na pilocie radiowym ISOCELL. 
Ilość materiału regulowana jest ręcznie na maszynie 
za pomocą suwklapy nad śluzą powietrzną, a regulacja 
prędkości obrotów śluzy powietrznej zdalnie na pilocie 
sterowania radiowego. Umożliwia to osiągnięcie równie 
wydajnej pracy nawet przy niewielkiej grubości izolacji.

ISOCELL - ZDALNE STEROWANIE RADIOWE:

Regulacja powietrza / regulacja prędkości 
obrotowej śluzy

Korzyści jak na dłoni

Większy zbiornik na materiał z dwoma wałkami rozdrabniającymi 

Łatwy załadunek materiału dzięki klapie zasypowej 

Bardzo dokładne otwieranie włókien materiału - również dla worków 

podwyższonej gęstości 

Zdejmowalna górna część zbiornika zasypowego 

6-komorowa śluza powietrzna z odpornymi na ścieranie uszczelkami. 

Brak strat ciśnienia i brak zużycia 

Zawór motylkwoy chroni dmuchawy przed cofką materiału 

Regulacja przepływu materiału na suwklapie nad śluzą powietrzną 

Prędkość obrotowa śluzy powietrznej regulowana na pilocie zdalnego 

sterowania 

Zasilanie 1 x 230V/13A 

Funkcja odsysania 

Zwiększenie wydajności umożliwia funkcja współpracy z Zewnętrzną 

dmuchawą (Verstaerker) 

Sprawdza się przy metodzie natrysku na mokro
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ISOblow SOLID
DANE TECHNICZNE

BA
C 820 x 600 x 1530 mm (AxBxC)

110 kg

250 l

- - -

- - -

 0,75 kW

- - -

- - -

2 x 1,35 kW

∑ 3,5 kW 

280 mbar

400 m³/h

230 V / 50 Hz, 13A

2,5„ (63 mm)

Regulacja powietrza / regulacja prędkości 
obrotowej śluzy


