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28 H2O Helix trilogy Heavy Duty (wervelstraal) - MODEL414
ref: MODEL414

Prijs op aanvraag

De IBIX HELIX 28 H2O trilogy Heavy Duty is een straalunit die uitermate geschikt is voor het reinigen van monumenten.Met deze IBIX
HELIX 28 H2O trilogy Heavy Duty kunt u zowel droog als nat gaan stralen en kunnen alle straalmiddelen gebruikt worden.De
wervelstraaltechnologie zorgt ervoor dat de straalkorrel een roterende beweging meekrijgt. Dit maakt dat de inslag op de ondergrond niet verticaal,
maar horizontaal en gommend is.Enkele voordelen van het werken met een IBIX HELIX 28 H2O trilogy Heavy Duty<span
class="redactor-invisible-space" style="font-size: 14px;">:De snelheid van werken neemt toe doordat het straalmiddel langer
in contact is met de ondergrondTot 30% besparing op het verbruik van straalmiddel t.o.v. het conventionele stralenDe brede
wervelstraal zorgt voor een gelijkmatig resultaatZelfs zonder ervaring is het mogelijk om zeer kwetsbare ondergronden op een vakkundige
manier te stralen.De IBIX HELIX 28 H2O trilogy Heavy Duty is voorzien van een aantal extra opties die de straalketel onderhoudsvrij
maken.Een heavy duty versie kenmerkt zich door enkele specifieke extra's:Ingebouwde trechter (zorgt voor een goede doorloop, ook
indien het straalmiddel vochtig zou zijn)Terugslagklep voor drukregelaar, zodat er geen zand in de regelaar terechtkomtTungsten
Carbide straalslangtule (hard staal) waardoor er bijna geen slijtage isUitermate geschikt voor dagelijks intensief gebruikVoor
volgende toepassingen:reinigen van monumentenstralen van trappen en keukensreinigen van brandschade

Algemeen
Inhoud tank [Liter]

28

Druk [Bar] min-max

0.2 - 7

Standaard nozzle cilindrisch

5.5

(incl.) [mm]
Bruikbare nozzles cilindrisch

1.5 tot 7

[mm]
Bruikbare nozzles conisch

2 tot 6

[mm]
Lengte straalslang [m]

10

Bruikbare korrelmaat

0.038 - 1.8 mm

Bruikbare straalmiddelen

Hard & Soft

Natstralen mogelijk

Yes

Waternozzle incl.

Yes

Ingebouwde trechter

Yes

Tungsten Carbide

Yes

straalslangtule
Terugslagklep voor

Yes

drukregelaar
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Opties (inclusief)

2 GUNS/HOSES: STANDARD H2O + H2O HELIX

CE gekeurd

OK

Kleur

Original

Breedte [m]

0.45

Hoogte [m]

1.04

Gewicht [kg]

30
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