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CM-1500 z podwójną dmuchawą oraz wieloma opcjami i 

funkcjami zawiera wszystkie funkcje i pojemność potrzebną do 

obsługi różnorodnych zadań związanych z izolacją.  

To nasza najlepiej sprzedająca się maszyna na rynku i istnieją ku 

temu dobre powody. Bardzo konkurencyjna cena w połączeniu z 

wysoką wydajnością i wytrzymałością zapewnia niezawodną i 

długotrwałą maszynę do zadmuchiwania izolacji. 

Specjalnie opracowane unikalne w branży podwójne ślimaki 

skalpujące zapewniają ciągły, wysoki przepływ w śluzie niezależnie 

od rodzaju materiału izolacyjnego. Podsumowując, jest to wydajna 

i kompaktowa maszyna, łatwa zarówno w obsłudze, jak i 

utrzymaniu.  

CM-1500 jest idealną maszyną zarówno dla profesjonalnego 

instalatora, jak i wszechstronnego rzemieślnika. 

CM-1500 IZOLACYJNE MASZYNY  

Wydajność: 

Celuloza 998 kg/godz (* 1360 kg/godz)  

Włókno szklane  408 kg/godz (* 545 kg/godz)  

Wełna skalna 635 kg/godz (* 762 kg/godz) 

Włókno drzewne  520 kg/godz 

*Option: CM 1500HP with Large  airlock   

Optymalna wydajność dzięki 

możliwości dmuchania  

różnych materiałów izolacyjnych  

Poziom podstawowy - Wielofunkcyjny - Maszyna Wykonawcy 

• Wszystkie włókna: Włókno szklane, celuloza, wełna mineralna, włókno drzewne itp. 

• Wszystkie aplikacje: Poddasze, ściany boczne, ściany / komercyjne / natryskowe  

• Mobilna i wydajna maszyna: : Prawdopodobnie najlepszy na rynku w tym rozmiarze  

Wsparcie: Tel. +48 577 955 537 -  mail: info@ekoblas.pl 
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Wysoka wydajność i łatwa konserwacja  

Wtyki zasilające LED 

do szybkiej 

diagnostyki 

elektrycznej.  

Szybkie wypięcie ślimakowych 

wirników podawaczy ułatwia 

konserwację śluzy 

Podwójne ślimaki skalpujące 

poprawiają rozdrabnianie 

CM-1500 HP - duża śluza o wysokiej wydajności 

zapewnia wyższą wydajność produkcji. 

Oddzielna skrzynia biegów i silnik sprawiają, że 

serwisowanie jest łatwe i ekonomiczne.  

Opcja: duża odległość 

bezprzewodowy system 
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CM-1500 Standard i HP 

Wagi i rozmiary 

Waga:   

180 kg Standard, 2 dmuchawy, 230 Volt 

189 kg HP, 2 dmuchawy, 230 Volt 

Wymiary (długość x szerokość x wysokość):  

97 cm x 61 cm x 145 cm  

Pojemność zbiornika:  

0,38 m3   

Śluza 6 komorowa: (średnica x długość)  

Standard: 

25.4 cm x 35.5 cm, 3” / 76 mm output tube 

HP: 

25.4 cm x 45.7 cm, 3” / 76 mm output tube 

Dane techniczne 

 

Silnik napędowy:  

3/4 hp / 0,56 kW 

Opcje dmuchawy: 

7 amp. - 240 m3/hour per Blower | 480 

m3/hour, 2 blowers  

Ciśnienie w śluzie powietrznej: 

280 mbar 

Wymagania dotyczące zasilania: 

10/10 amp., double input, 230 Volt 

 

 

 

Standard i HP 

Nasz CM-1500 ma dwie dmuchawy. Ale nie 

każde zadanie wymaga brutalnej siły. Płynna 

regulacja prędkości umożliwia zrównoważenie 

mocy wymaganej do pracy.  

Zalety: 

• wdmuchanie na duże odległości  

• Dmuchawa rezerwowa do dmuchawy 

pierwotnej.  

• Dmuchanie / natryskiwanie wełny 

mineralnej  

• Dodaj opcję: Pokrywa i kurtyna 

przeciwpyłowa minimalizują odpływy pyłu i 

zapewniają lepsze środowisko pracy.  
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Akcesoria do maszyn  

Zwijacze węża  Węże i złączki Zbiorniki na wodę Generator 

Pompy wodne Wałek wyrównujący  Sprzęt do natrysku Odkurzacze 

Obsługa klienta: Zadzwoń +48 577 955 537 -  mail: info@ekoblas.pl 


