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Finnblast Oy Käytetyt koneet 1/2015
Profiilien raepuhallusautomaatit

1. FB 700, vm. 2000

- valmistusvuosi 200, Nro. 336
- suurin profiili 350x350 mm
- suuttimet 4 kpl 6,0 mm(vaihtoehtoisesti 4 kpl 4,8 mm)
- paineilman kulutus 8,0 m3/min (7 bar) tai 4,4 m3/h
- puhdistusteho jopa 1 m2/min,
 - ajonopeus 50 x 50 putkipalkilla jopa 5 m/min
- rullajako c-c 1800 mm,
- paineastia 2-osainen, jatkuvatoiminen puhallus
- kone on peruskunnostettu
- suodatin ei sisälly
- sähköliittymä 6,5 kW/32 A

Hinta:  12.000,- EUR (alv 0 %)

- kone voidaan varustaa tarvittaessa suodattimella

FB 700, vm. 2000
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Finnblast Oy Käytetyt koneet 1/2015

Myynnissä  olevien käytettyjen koneiden kunto:

Esitteessä olevat käytetyt koneet ovat Finnblastin valmistamia. Käytetyt koneet myydään
käyttökuntoisina, kunnostettuna, täysin  toimivina ja koeajettuina.
Kunnostus pitää sisällään mm. seuraavat toimenpitee t:

- kaikkien osien ja komponenttien kuntotarkastus
- loppuun kuluneet kulutusosat (letkut, suuttimet yms.) on vaihdettu uusiin
- muut komponentit, jotka ovat kuluneet, on korjattu tai vaihdettu uusiin
- koneen sähköinen toiminta testataan
- koneella suoritetaan koeajot ja koepuhallukset koneen toiminnan varmistamiseksi.

FB 500/600, vm, 1998
- valm No 315, - ajettu 4600 h
- suurin profiili 100 x 100 mm
- suuttimet 4 kpl koko 4,8 mm tai 6,0 mm
- paineilman kulutus 4,4 m3/min tai 8,0 m3/min
- puhdistusteho 4,8 mm suuttimilla 25 - 35 m2/h
ja vastaavasti 6 mm suuttimilla 45 – 60 m2/h
- paineastia 2-osainen, eli jatkuvatoiminen puhallus on
mahdollista
- kone on kunnostettu ja testattu ja heti toimintavalmis
- ei sisällä suodatinta
- sähköliittymä   5,5 kW/32 A
- väri: RAL 7015, harmaa

Hinta 7.900,- EUR (alv 0 %, EXW Revonlahti)

Tämä kone on mahdollista varustaa seuraavilla
lisälaitteilla:

1. Keinuntakoneisto puhallussuuttimille
- asennuksen jälkeen suurin profiili 250x250 mm
- puhdistusteho 6,0 mm suuttimilla 50-60 m2/min

2. Pölysuodatin
- ulostulevan ilman pölypitoisuus alle 5 mg/m3

FB 500/600, vm. 1998


