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ISOblow STANDARD PLUS

De ISOblow STANDARD PLUS is een zeer krach-
tige inblaasmachine voor het verwerken van 
cellulose-isolatiemateriaal, zachtboardvezels en 
glas- en steenwol, evenals andere toegestane losse 
en strooibare isolatiematerialen. Uniek voor een 
machine van deze grootte is de hoge luchtcapaciteit 
die door een 6 kW-turbine wordt gegenereerd. 
Twee hakselaarassen in het onderste bereik 
van de voorraadbunkers zorgen voor zeer 
goede loswoeling van het isolatiemateriaal. 
De ISOblow STANDARD PLUS wordt met behulp van de 
draadloze ISOCELL-afstandsbediening bediend, alsook 
de regeling van de hoeveelheden materiaal en lucht. 
Bijkomend kan de materiaalhoeveelheid nog geregeld 
worden via een schuif boven de sluis (grove instelling).

DRAADLOZE ISOCELL AFSTANDSBEDIENING:

Draadloze regeling van de hoeveelheid lucht en 
materiaal

De voordelen liggen voor de hand

Grote voorraadbunker met twee hakselaarassen

Vullen is gemakkelijk via de vulklep

Het opzetstuk is demontabel

Eenvoudig openklappen van de machine vergemakkelijkt onderhoud en 

verhelpen van storingen

Stabiel hakselaarwerk zorgt voor de best mogelijke loswoeling

6-kamersluis met afdichtingslippen van slijtvast rubber

Geen drukverlies – weinig slijtage

5 traps VTG turbine – daardoor zeer hoge luchtcapaciteit

Terugslagkleppen voorkomen opstuwing in de turbine

Gemakkelijke bediening door draadloze afstandsbediening

Hoeveelheid materiaal regelbaar met:

Materiaalschuif en sluistoerental (draadloos)

Hakselaartoerental regelbaar op de frequentieomvormer

3 frequentieomvormers garanderen een maximum aan veiligheid, 

flexibiliteit en bedieningsgemak

Door grote wielen met luchtbanden gemakkelijk te transporteren

Krachtstroom 400 V – constante hoge werkprestatie

Afzuigen in combinatie met ISOCELL afzuigvat mogelijk

Aansluitmogelijkheid voor een versterkerstation

Gemakkelijk onderhoud
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ISOblow STANDARD PLUS

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)

Draadloze regeling van de hoeveelheid lucht 
en materiaal


