
BMP-4000RC FRÄS
EN HEAVY DUTY FJÄRRSTYRD FRÄS

Blastrac BMP-4000RC är en ny fjärrstyrd högpresterande såg- och 
fräsmaskin lämpad för stora fräsnings- och sågningsapplikationer, till 
exempel vägbyggnad och industrigolv.

BMP-4000RC är en multifunktionsmaskin. Genom att byta 
hydraulmotor kan du enkelt byta mellan fräsning och sågning. Den 
har en dubbel hydraulisk mikrometrisk justering för att ställa in 
arbetsdjupet för en exakt bearbetning och för att eliminera risken 
för skador under ytan. Tack vare den ökade vikten sker skärning och 
fräsning mycket effektivare.

BMP-4000RC är nästan helt dammfri när den ansluts till lämplig 
Blastrac stoftavskiljare. Blastrac har utvecklat ett komplett sortiment 
fräsar och fräsverktyg som passar för att bearbeta alla golv och 
specifika applikationer.
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LASER SYSTEM SOM TILLVAL

BMP-4000RC kan utrustas med ett laser-
system som automatiskt håller maskinen 
jämn. Den visar också golvets lutning på en 
användarvänlig skärm.

KOMPAKT STORLEK

Trots utseendet går BMP-4000RC genom 
alla dörröppningar tack vare dess otroligt 
smala bredd på endast 840 mm. Dessutom är 
den standardutrustad med en amperemätare 
och belysning fram och bak.

EXAKT HÖJDINSTÄLLNING

Båda hydraulcylindrarna har en 
djupgivarindikator för en exakt höjdjustering 
under arbetet. Dessutom ger en display 
information om höjdjustering och visar 
information om maskinen.

FJÄRRSTYRD MASKIN

BMP-4000RC är en fjärrstyrd fräs tillverkad 
för de tuffaste fräsjobben.

STOFTAVSKILJARANSLUTNING

Ø150 mm stoftavskiljaranslutning för en 
dammfri arbetsplats.

HYDRAULDRIFT

Med variabel hastighet framåt och bakåt, 
kan den här tunga fräsen köras utan att 
frästrumman är igång.

Fräsning - 400 mm | Sågning - 380 mm

kg 1.550 kg exkl. trumma

L,B,H
1.995 mm | 840 mm | 1.660 mm

Fräsning - 300 rpm | Sågning - 1.800 rpm

Hydraulisk / 0 - 45 m/min

30 kW | 400 V | 50 Hz | 63 A | Trefas

Fjärrstyrd (hydrauldrift)

ØØ Ø150 mm

98 dB(A)

Betong | Sten | Asfalt

THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION



STOFTAVSKILJARE

BDC-99
Stoftavskiljare

E12278 
Föravskiljare

001112SR 
20 m Slang  
Ø150 mm

FRÄSTRUMMOR OCH FRÄSDUBB

ÖVRIGT

E07774/60
Tom Trumma 

60 dubb

E07774/116
Tom Trumma 

116 dubb

E09596
Vattensystem

E10678
Automatiskt 

Lasernivåsystem

E07766
Fräsdubb Asfalt

E07777
Fräsdubb Betong

E08965
Komplett set för 
byte av trumma 

E08964
Kit för byte 
av trumma

E08780
Verktyg för byte av 

fräsdubb

SÅGTRUMMA, SÅGKLINGA & SPACERS

E08712
Tom Sågtrumma

E08714
Diamantsågblad 

Ø400 mm

E08928
Spacer bricka 

2,5 mm

E09042
Spacer bricka

3 mm

E09450
Spacer bricka

4 mm
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