
ŚRUTOWNICA RĘCZNA 1-5HH 
RĘCZNA ŚRUTOWNICA DO MAŁYCH POWIERZCHNI

Blastrac 1-5HH jest śrutownicą ręczną przeznaczona zarówno do 

powierzchni betonowych, stali a także kamienia oraz asfaltu. 1-5HH 

moze pracować zarówno w poziomie jak i pionie. Dzięki małej  

konstrukcji jest idealna do prac na bardzo małych i trudno  

dostępnych powierzchniach np. krawędziach/brzegach.

Może być stosowana do renowacji, konserwacji istniejących  

powierzchni jak i przygotowania nowych posadzek. Zamknięty 

obieg pracy, prawie całkowicie pozbawiony pyłu, gdy jest  

podłączony do odkurzacza Blastrac. Blastrac zaprojektował pełny 

zestaw oprzyrządowania a także akcesori, oraz odkurzacz  

przemysłowy, żeby zapewnić odpowiedni proces śrutowania.
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125 mm

kg 9,5 kg

L,B,H
480 mm | 195 mm | 350 mm

Do 12 m2/godz. na Betonie

1,4 kW | 110 V | 50 Hz | 16 A | Jednofazowy
1,4 kW | 230 V | 50 Hz | 16 A | Jednofazowy

Do Przodu (Pchana)

ØØ Ø30 mm

76 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.

THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION



1-5HH OPCJE

BDC-1133PM
Odkurzacz

Przemysłowy

BDC-1133PHC
Odkurzacz

Przemysłowy

B21793 
5 m Rura

Pyłowa Ø30 mm

999-0330
Śrut S330

BWB-14
Wyciągarka
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