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Wdmuchiwarka

Blue Dragon Jet
Hydro
Jedna z najmocniejszych wdmuchiwarek rodziny BDJ wyposażona w silniki hydrauliczne. Zalecana
szczególnie przy cięższych pracach wymagających dużych sił popychających kabel. Ma solidna konstrukcję,
wysoką jakość podajnika i moc silników hydraulicznych, które pozwalają na wdmuchiwanie kabli na
odległość do 2,5km. W skład zestawu wchodzi agregat hydrauliczny z przewodami.
Urządzenie posiada komplet tulejek zaciskowych do rur wtórnych, tulejki prowadzące kabel i wszystkie
potrzebne uszczelnienia, narzędzia, klucz do głowicy, wąż powietrzny do kompresora 10bar 10 metrów,
solidną skrzynię transportową. Dodatkowo agregat hydrauliczny z wężami hydraulicznymi.

*** GWARANCJA 36 miesięcy!!! ***
BDJ Hydro

Dane techniczne
Średnica kabla

6,0 – 15,0 mm

Średnica rury

30mm, 40mm, 50mm

Zasięg wdmuchiwania / max

2500 m

Prędkość wdmuchiwania / max

80 m/min

Ciśnienie pracy / max

10 bar

Wymiary wdmuchiwarki /dł x szer x wys/

620 x 300 x 380mm /waga ok. 35kg

Dostawa w skrzyni transportowej

Wym. 690 x 430 x 440mm /waga ok. 48kg
płyn poślizgowy * obcinak do mikrorurek * końcówki na kable

Dostępne dodatkowe akcesoria

* kulki do kalibracji * stojak do bębnów * karuzela *
nożyce do kabli * olej do smarowania silników

Wymagana wydajność kompresora

Agregat hydrauliczny
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rury 32-50mm – 8 – 10 m3/min
wymiary: 700 x 420 x 490mm
waga: 56kg
max ciśnienie hydrauliczne: 160bar
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Dostępne modele: BDJ Hydro
BDJ Hydro
Bogate wyposażenie.

******POLECAMY**********
Karuzela / twister/ do zwijania nadmiaru kabla
eliminuje "ósemkowanie" kabla, chroni kabel przed uszkodzeniem, pojemność
do 2000m kabla d=5-8mm

Płyn poślizgowy - zmniejsza tarcie podczas wdmuchiwania mikrokabli do
mikrorurek i zwiększa zasięg wdmuchiwania

Złącze Y - Umożliwia dodmuchanie drugiego kabla do rury osłonowej, w której
jest już jeden kabel. Możliwe jest także wdmuchiwanie dwóch kabli na raz np.
kabla i mikrorurek.
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