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Wdmuchiwarka

Blue Dragon Jet
Budget i Budget Plus
Najmniejsza mikrowdmuchiwarka stworzona do budowy ostatnich odcinków sieci FTTH. Wyposażona w
specjalne tuleje prowadzące, które umożliwiają wdmuchiwanie włókna już od Ø 0,5mm. W zależności od
przebiegu trasy i sztywności kabla można nią wdmuchnąć odcinki kabla do 700m. Maszyna bardzo prosta w
użyciu. BDJ BUDGET napędzana jest z wkrętarki akumulatorowej. Używając sprzęgła przeciążeniowego
wkrętarki można bardzo dokładnie ustawić pożądaną moc podajnika rolkowego.
Dostępny także model BDJ Budget Plus z dzieloną głowicą.
W komplecie BDJ BUDGET znajduje się zestaw uszczelek pod każdy rozmiar kabla, zestaw szybkozłączek pod mikrorurki, wąż
powietrzny z zaworem 10m, zestaw kluczy imbusowych, obcinak do mikrorurek, wymienne kółka podajnika, skrzynka
transportowa. Polecamy STATYW DO WDMUCHIWARKI - Zwiększa komfort pracy! Zamów go dodatkowo!

*** GWARANCJA 36 miesięcy!!! ***
BDJ BUDGET

Dane techniczne

BDJ BUDGET PLUS

Średnica kabla

0,5 – 8,0 mm

0,5 – 6,0 mm

Średnica rury

5, 7, 10, 12, 14, 16 mm

5, 7, 10mm

Zasięg wdmuchiwania / max

700 m

Prędkość wdmuchiwania / max

60 m/min

Ciśnienie pracy / max

15 bar

Wymiary wdmuchiwarki /dł x szer x wys/

260 x 100 x 140mm /waga ok. 2kg

Dostawa w skrzyni transportowej

445 x 400 x 155mm /waga ok. 8kg
* *statyw do wdmuchiwarki i wkrętarka akumulatorowa -

Dostępne dodatkowe akcesoria

nie są częścią zestawu * płyn poślizgowy * obcinak do
mikrorurek * końcówki na kable * kulki do kalibracji * stojak do
bębnów * karuzela * nożyce do kabli *
* dodatkowy wąż do kompresora – dowolna długość*

Wymagana wydajność kompresora

GAMM-BUD Sp. z o.o.
Skarbimierzyce,Ul. Wiosenna 3
72-002 Dołuje

NIP 852-040-13-24
KRS 0000020023
www.gamm-bud.pl

mikrorurki do 8mm - 0,8m3/min
mikrorurki do 8-12mm - 1,0m3/min
mikrorurki do 12-16mm - 1,5m3/min

REGON 810543239
kapitał zakł. 25.000,00zł
e-mail: info@gamm-bud.pl

Tel. +48 91/ 483-50-11, 483-11-57
Tel. +48 604-47-44-44
e-mail: export@gamm-bud.pl
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Dostępne modele: BDJ BUDGET
BDJ BUDGET

BDJ BUDGET Plus
Z dzieloną głowicą która umożliwia
wyjęcie
kabla
z
maszyny
bez
konieczności wykonywania cięcia kabla.
Jest to szczególnie przydatne jeżeli kabel
wyposażony jest w złączkę lub chcemy
wykonać wdmuchiwanie kabla w dwóch
kierunkach.

Polecamy!
Statyw do wdmuchiwarki - Niezwykle pomocny, który pozwala ustabilizować
wdmuchiwarkę i wygodnie nią pracować.
Zwiększa komfort pracy! Zamów go dodatkowo!

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

Kulki do kalibracji mikrorurek (3, 5, 7, 8, 10mm / po 2szt) /1kpl

Poznaj wszystkie nasze wdmuchiwarki!
www.gamm-bud.pl
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