
ŚRUTOWNICA 2-48DS
MOBILNA ŚRUTOWNICA DO OBRÓBKI POWIERZCHNI

Blastrac 2-48DS jest największą, dwusilnikową mobilną śrutownicą, 
przeznaczoną do pracy ciągłej, na dużej powierzchni, szerokość  
robocza śrutowania wynosi 1220mm, a silnik posiada moc 2 x22kW. 
Model 2-48DS wyposażony jest we własny napęd oraz system  
podnoszenia śrutownicy, dzieki czemu maszyna jest łatwa w  
obsłudze oraz transporcie. 2-48DS można zastosować na betonie/
asfalcie oraz na powierzchniach stalowych, dzieki dużej wydajności. 

Blastrac zaprojektował pełny zestaw oprzyrządowania oraz  
akcesori, oraz odkurzacz przemysłowy żeby zapewnić odpowiedni 
proces śrutowania.

1.220 mm

kg 1.350 kg

L,B,H
2.420 mm | 1.433 mm | 1.450 mm

Do 2.000 m2/godz. na Betonie | Napęd Elekryczny / 0,5 - 33 m/min

2 x 22 kW | 400 V | 50 Hz | 125 A | Trójfazowa | 5 Pole
2 x 25 kW | 460 V | 60 Hz | 125 A | Trójfazowa | 5 Pole

kg/m2
30 - 150 gr/m2

Do Przodu

ØØ 2 x Ø150 mm

90 dB(A)

Mniej niż 2,5 m/s2

Stal | Kamień | Beton | Asfalt

SOLIDNOŚĆ ORAZ TRWAŁOŚĆ WYKONANIA

Śrutownice firmy Blastrac są wytrzymałe do ciągłych prac  
remontowych oraz łatwe w transporcie.

ŚRUT

W zależności od rodzaju powierzchni oraz efektu, który chcemy 
uzyskać należy dobrać odpowiedni śrut.

ZIELONA TECHNOLOGIA

Nasze śrutownice, tak jak pozostałe maszyny nie zużywają wody 
ani innych chemicznych substancji.

ZAMKNIĘTY OBIEG PRACY

Każda śrutownica powinna być podłączona do odpowiedniego 
odkurzacza firmy Blastrac. Oznacza to, że praca odbywa się 
bezpyłowo w zamkniętym obiegu pracy.

DOSTĘPNOŚĆ RÓŻNYCH WERSJI

W zależności od rodzaju projektu oraz prac potrzebnych do  
wykonania jesteśmy w stanie oszacować jaki typ śrutownicy  
zastosować na obecną robotę lub przyszłe prace.
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THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION



2-48DC 
Odkurzacz

Przemysłowy

001112SR 
2 x 20 m Rura

Pyłowa Ø150 mm

999-0460
Śrut S460

999-0550
Śrut S550

999-0660
Śrut S660

NA ZAPYTANIE
Zestaw Naprawczy

B22055
Wózek Magnetyczny

R900

E13408
LED System

(3 lights)

2-48DS OPCJE
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