
kg 25,5 kg

L,B,H
740 mm | 590 mm | 1.880 mm

ØØ Ø76 mm

Worki na Pył- Longopac - 25 kg

BDC-122M-LP | BDC-133MUD | BDC-1330LPP

PRE-SEPARATORY BPS-LP-0020
WYPOSAŻONY W SYSTEM WORKÓW NA PYŁ LONGOPAC

Pre-separator BPS-LP-0020 został specjalnie zaprojektowany 
do pracy z małymi odkurzaczami przemysłowymi firmy Blastrac.  
Pre-separator BPS-LP-0020 Blastrac trzykrotnie zwiększa żywotność 
filtrów, gdyż wychwytuje 80-90% pyłów powstałych podczas 
procesu obróbki powierzchni. Pre-separator jest wyposażony w 
system worków na pył Longopac, który jest łatwy w montażu oraz 
obsłudze. Dzięki temu operator nie ma kontaktu z pyłem w swoim 
najbliższym otoczeniu. 

Separator jest wielofunkcyjnym narzędziem dzięki poręcznemu 
wózkowi. Wózek może być używany jako samodzielna część, 
ale również jako zaczep do odkurzacza, który umożliwia 
przymocowanie separatora do BDC-122 i BDC-133. Blastrac BPS-
LP-0020 jest wyposażony w system worków na pył Longopac, który 
jest łatwy w montażu i obsłudze. Dzięki temu systemowi operator 
nie ma bezpośredniego kontaktu z pyłem.

Ręcznie regulowane zawory umożliwiają 
wymianę worków na pył, podczas pracy 
odkurzacza, zapobiegając postoją podczas 
całego cyklu odkurzania

Obrotowa taca na spodzie pre-separatora 
umożliwia prostsze pakowanie worków na 
pył

Możliwość regulowania pozycji kół w celu 
łatwiejszego montażu pre-separatora do 
odkurzacza BDC-122 / BDC-133

Pre-separator jest wykonany z przyjaznego 
dla środowiska oraz ekologicznego  
tworzywa sztucznego, które podlega  
recyklingowi (tylko 6,5 kg)

BDC-122M-LP BDC-133MUD BDC-1330LPP
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STANDARDOWE AKCESORIA DLA BPS-LP-0020 | DOSTARCZANE Z MASZYNĄ

BLS-1058
4 szt. Worków na
Pył- Longopack

(4 x 20 m)

004583SR
20 m Rura Pyłowa

Ø51 mm 

005014SR
10 m Rura Pyłowa

Ø76 mm

E12196
Gumowy Łącznik do 

Rury Pyłowej Ø76 mm

CF722001
Łącznik 

Ø70-51 mm

E04781
Opaska Zaciskowa do 

Worków na Pył

BPS-LP-0020 OPCJE / AKCESORIA

DODATKOWE INFORMACJE NA STRONIE: WWW.BLASTRAC.PL
BLASTRAC 03/2020 • Dokument ten nie jest umową w rozumieniu przepisów prawa • Projekt oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie

THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION


