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ISOblow STANDARD PLUS

ISOblow STANDARD PLUS je mimořádně výkonný 
vyfoukávací stroj ke zpracování celulózového 
izolačního materiálu, měkkých dřevěných 
vláken, skelné a kamenné vlny, a také dalších 
schválených volných a sypkých izolačních materiálů. 
Jedinečný pro stroj této velikosti je vysoký výkon 
vzduchu generovaný turbínou o výkonu 6 kW. 
Dvě řezací hřídele ve spodní části zásobníku 
zajišťují velmi dobré uvolnění izolační hmoty.  
Obsluhu zařízení ISOblow STANDARD PLUS a regulaci 
množství materiálu a vzduchu zajišťuje rádiové dálkové 
ovládání ISOCELL. Navíc lze množství materiálu 
regulovat také pomocí šoupěte nad propustí (hrubé 
nastavení).

DÁLKOVÝ RÁDIOVÝ OVLADAČ ISOCELL:

Regulace množství vzduchu a materiálu rádiem

Výhody

Velký zásobník s dvěma řezacími hřídelemi 

Snadné plnění přes plnicí klapku 

Nástavec je snímatelný 

Snadné odklopení stroje usnadňuje údržbu a odstraňování poruch 

Stabilní rozmělňovací zařízení zajišťuje nejlepší uvolňování 

6komorová propust s těsnicími chlopněmi z pryže odolné proti otěru 

Bez ztráty tlaku – minimální opotřebení 

5stupňová turbína VTG – díky tomu velmi vysoký vzduchový výkon 

Zpětné klapky chrání turbínu před zpětným hromaděním 

Snadná obsluha rádiovým dálkovým ovládáním 

Množství materiálu regulovatelné přes: 

Šoupě materiálu a otáčky propusti (rádiem) 

Otáčky řezačky lze regulovat na frekvenčním měniči 

3 frekvenční měniče zaručují nejvyšší míru bezpečnosti, flexibility a 

snadné obsluhy 

Snadná přeprava díky velkým pneumatickým kolům 

Silnoproud 400 V – konstantní vysoký výkon 

Možné odsávání v kombinaci s odsávacím barelem ISOCELL 

Možnost připojení zesilovací stanice 

Snadná údržba



ISOCELL.COM

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 | 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | office@isocell.at

11
_2

02
2

ISOblow STANDARD PLUS
TECHNICKÉ ÚDAJE

BA
C 1080 x 810 x 1870 mm (AxBxC)

275 kg

380 l

0,75 kW

1,1 kW

 - - -

- - -

6 kW

- - -

∑ 7,85 kW 

480 mbar

400 m³/h

400 V / 50 Hz, 16 A

3“ (76 mm)

Regulace množství vzduchu a materiálu 
rádiem


