
ZRYWARKA PODŁOGOWA BMS-150E
SAMOJEZDNA, ELEKTRYCZNA ZRYWARKA PODŁOGOWA

Zrywarka Blastrac BMS-150E jest idealna pod średnie jak i duże 
prace renowacyjne. BMS-150E jest zrywarką elektryczną zasilaną 
za pomocą kabla elektrycznego, nawiniętego na samozwijający 
się bęben. Jest łatwa w manewrowaniu, zrywarką łatwo wjechać 
m.in. do windy lub przez standardowe drzwi. Dodatkowo koła nie 
zostawiają śladów przejazdu.

BMS-150E jest wyposażony standardowo w przyłącze do rury 
pyłowej o średnicy 76mm. Do BMS-150E jest możliwość podłączenia 
małego lub średniej wielkości odkurzacza przemysłowego, aby 
zmniejszyć zapylenie podczas zrywania.

W zależności od rodzaju materiału użytego na posadzce, należy 
dobrać odpowiednie ostrze lub dłuto. Zrywarka BMS-150E Blastrac 
umożliwia usunięcie większości powłok na podłodze takich jak 
linoleum, dywan, płytki ceramiczne/drewniane, żywice, kleje…itp.
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THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION

Od 152 mm szerokości roboczej

kg 480 kg bez zestawu odważników

L,B,H
Pozycja pracy  1.475 mm | 716 mm | 1.750 mm 
Pozycja złożona  
bez uchwytu narzędziowego 1.580 mm | 716 mm | 1.092 mm

Elektryczny napęd / Do 40 m/min

Zasilanie: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz | 16 A | Jedofazowy

Samojezdna

Mniej niż 70 dB(A)

Parkiet drewniany | Ceramika | Linoleum | Winyl | Dywan | Klej | Płytki | 
Żywica

PATENT PENDING

ZASILANIE POPRZEZ KABEL 
ELEKTRYCZNY

Zrywarka jest zasilana poprzez 25 
metrowy kabel elektryczny, który 

automatycznie zwija się na bęben. 
Wystarczy podłączyć do zasilania i 

niczym się nie martwić.

SYSTEM SZYBKIEJ WYMIANY 
NARZĘDZI 

Wymiana ostrzy/dłuta lub 
uchwytu narzędzia odbywa 
się w prosty i szybki sposób, 

niewymagający dodatkowych 
operacji.

ŁATWOŚĆ W MANEWROWANIU

Zrywarka BMS-150E jest prosta 
w manewrowaniu. Przyciski przy 

joystikach umożliwiają ruchy 
ostrzem w pozycji: góra/dół oraz 
posuw całej maszyny do przodu/

do tyłu.

MASZYNA W POZYCJI ZŁOŻONEJ

Zrywarkę BMS-150E można w 
prosty sposób złożyć do pozycji 

ułatwiającej transport lub do 
pozycji wykonywania pracy.



THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION

E10000/BOX 
Pusta skrzynia na 

narzędzia 
760 x 300 x 235 mm

E10000 
Kompletna skrzynia na 

narzędzia
760 x 300 x 235 mm

E14815
Zestaw odważników

115 kg

E14697
Zestaw odważników na 

koła (10 x 8,5 kg)

E12133
Przednie koło – wózek 

DODATKOWE OPCJE

OSTRZE STANDARD [OSTRZA DOSTEPNĘ NA ŻĄDANIE]

OSTRZE TNĄCE  [OSTRZA DOSTEPNĘ NA ŻĄDANIE]

UCHWYTY OSTRZY I DŁUTA 

E09500
Ostrze standard *
152 x 76 x 2,5 mm

E09501
Ostrze standard *
203 x 76 x 2,5 mm

E09502
Ostrze standard *
254 x 76 x 2,5 mm

E09503
Ostrze standard *
305 x 76 x 2,5 mm

E09504
Ostrze standard

355 x 76 x 2,5 mm

E09530
Ostrze tnące *

152 x 76 x 1,5 mm

E09533
Ostrze tnące *

305 x 76 x 1,5 mm

E09540
Dłuto premium *

51 x 12 mm

E09542
Dłuto premium *

152 x 12 mm

E09550
Dłuto standard *

51 x 12 mm

E09552
Dłuto standard *

152 x 12 mm

E14282
Wspornik dla dłuta /

uchwyt ostrza *

E09630
Uchwyt ostrza zrywarki * 

152 mm

E09631
Uchwyt ostrza zrywarki *

203 mm

E09632
Uchwyt ostrza zrywarki *

254 mm

E09633
Uchwyt ostrza zrywarki *

305 mm

E09634
Uchwyt ostrza zrywarki *

355 mm

* Standardowo dostarczane z każdą skrzynią na narzędzia E10000

DODATKOWE INFORMACJE NA STRONIE: WWW.BLASTRAC.PL
BLASTRAC 10/2020 • Dokument ten nie jest umową w rozumieniu przepisów prawa • Projekt oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie


