
PILARKA BMC-335GHY
PILARKA Z NAPĘDEM WYSOKOPRĘŻNYM-DIESEL

Pilarka Blastrac BMC-335GHY to wersja diesel maszyny  
BMC-335EHY. Jest to wytrzymała maszyna do ryflowania i  
piłowania, idealnie nadająca się do dużych zastosowań.  
BMC-335GHY to wszechstronna maszyna, dzięki zmianie kół 
pasowych maszyna może być również używana jako standardowa 
frezarka. Zwiększona waga pozwala na efektywniejsze piłowanie 
oraz frezowanie. Dzięki możliwości zmiany prędkości, do przodu 
i do tyłu, ta ciężka maszyna może być napędzana bez  
włączonejgłowicydo piłowania. Pilarka spalinowa BMC-335GHY 
jest standardowo wyposażona w elektryczny start, który ułatwia  
uruchomienie silnika spalinowego. Pilarka BMC-335GHY może być 
wyposażona w maksymalnie 54 tarcz do cięcia.

Pilarka BMC-335GHY jest prawie pozbawiona pyłu po  
podłączeniu do odpowiedniego odkurzacza przemysłowego 
Blastrac. Firma Blastrac zaprojektowała pełną gamę tarcz do  
cięcia, które dają możliwość obróbki dowolnej powierzchni do  
określonego zastosowania.

PROSTE I ŁATWE W OBSŁUDZE

Frezarki firmy Blastrac są mobilne, łatwe w obsłudze , generują 
minimum wibracji. Frezarki Blastrac posiadają specjalnie  
zaczepy-uchwyty do pakowania, co ułatwia transport.

WERSJA ELEKTRYCZNA ORAZ SPALINOWA

Frezarki firmy Blastrac występują w 2 różnych wersjach  
silnikowych: silnik elektryczny lub spalinowy.

SPECJALNA BUDOWA FREZARKI

Wszystkie frezarki firmy Blastrac są zaprojektowane, w taki sposób 
aby ciężar współśrodkowy maszyny spoczywał na głowicy  
frezującej, przez co frezarka jest odpowiednio dociążona i sprawnie 
frezuje.

PRECYZYJNY SYSTEM FREZOWANIA

Frezarki Blastrac posiadają specjalny uchwyt do obniżania głowicy 
frezującej oraz precyzyjny mechanizm opuszczania głowicy oparty 
na śrubie.

ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

Możliwość zastosowania różnego rodzaju frezów, w zależności od 
rodzaju usuwanego podłoża.

ZIELONA TECHNOLOGIA

Nasze frezarki, tak jak pozostałe maszyny nie zużywają wody ani in-
nych substancji chemicznych. Zaleca się aby frezarki pracowały ra-
zem z odkurzaczami przemysłowymi, wówczas proces frezowania 
jest obiegiem zamkniętym i bezpyłowy oraz przyjazny środowisku.
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335 mm

kg 359 kg excl. drum

L,B,H
1.400 mm | 605 mm | 1.075 mm

3.600 obr/min

Do 60 m2/godz. na Betonie | Hydrauliczny Napęd / 0-18 m/min

7,5 kW | Silnik Diesel

Bieg wsteczny (silnik napędowy) do piłowania | do przodu (silnik  
napędowy) do frezowania

ØØ Ø76 mm

96 dB(A)

4,2 m/s2

Beton | Kamień | Asfalt

THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION



BDC-3140LP
Odkurzacz

Przemysłowy

BDC-3140LPP
Odkurzacz

Przemysłowy

BDC-187PLP-UD
Odkurzacz

Przemysłowy

BPS-LP-0021
Pre-Separatory

005014SR
10 m Rura

Pyłowa Ø76 mm

GŁOWICA

TARCZE DO CIĘCIA & PRZEKŁADKA

E12023/BL
Kompletna Głowica

do Cięcia
(80 tarcz do cięcia

E12034BL)

E12023/GR
Kompletna Głowica

do Cięcia
(80 tarcz do cięcia

E12034GR)

E12023/RD
Kompletna Głowica

do Cięcia
(80 tarcz do cięcia

E12034RD)

E06078
Pusta Głowica

do Cięcia

E12034BL
Tarcza do Cięcia

Ø255 mm

E12034GR
Tarcza do Cięcia

Ø255 mm

E12034RD
Tarcza do Cięcia

Ø255 mm

E07497
Przekładka

1 mm

E06079
Przekładka

2,5 mm

E07549
Przekładka

3 mm
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BMC-335GHY OPCJE
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