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CM-700S Deluxe to najlepszy kompaktowy i mobilny koń roboczy, jeśli chodzi o maszyny wdmuchujące. 

Najnowocześniejsze podwójne ślimaki skalpujące, wytrzymała konstrukcja i prosta obsługa zapewniają 

niezawodną, solidną maszynę z łatwą konserwacją.  

Dzięki regulowanej dynamice maszyna daje możliwość zadmuchu różnych materiałów izolacyjnych 

(celuloza, włókno szklane, włókno drzewne, itp.) w różnych miejscach (zasyp stropu, przegród ściennych, 

dachowych lub natrysk na otwartą przegrodę z dodatkiem kleju)  

• Potrzebujesz czegoś niezwykle przenośnego z niskim zapotrzebowaniem na moc?  

• Potrzebujesz lekkiej maszyny do izolacji  

• Jesteśmy z Tobą.  

• Co za świetny sposób na rozpoczęcie działalności.  

CM-700 IZOLACYJNE MASZYNY  

Wydajność: 

Celuloza     431 kg/godz 

Włókno szklane    182 kg/godz 

Wełna skalna   272 kg/godz  

Włókno drzewne  250 kg/godz

Optymalna wydajność dzięki 

możliwości dmuchania  

różnych materiałów izolacyjnych  

Wsparcie: Tel. +48 577 955 537 -  mail: info@ekoblas.pl 
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Podwójne ślimaki skalpujące 

poprawiają rozdrabnianie 

włókien  

Cechy i zalety  

Szybkie wypięcie 

ślimakowych wirników 

podawczych ułatwia 

konserwację śluzy 

Ball Valve bypass allovs for 

use as a Recycle and 

Standard machine 

Możliwość szybkiego 

rozłączenia zbiornika 

od agregatu ułatwia 

przenoszenie 

Opcja: Booster Box—ułatwia uzyskanie gęstości, gdy 

wymagana jest wysoka wydajność powietrza. Dwie 

dmuchawy włączają się automatycznie po aktywowaniu 

kontroli posuwu.  

Long-range remote 

control 
Modułowy panel 

sterowania z gniazdami 

wtykowymi  

Opcja: duża odległość 

Bezprzewodowy system zdalny  

Wtyki zasilające LED 

do szybkiej 

diagnostyki 

elektrycznej.  
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CM-700 Deluxe  

  Wagi i rozmiary 

Waga: 

82 kg z 1 Dmuchawą, 230 Volt 

Wymiary (length x width x height):  

71 cm x 56 cm x 142.5 cm with Hopper Extension 

Pojemność zbiornika:  

0,3 m3   

Śluza 6 komorowa:  

Wymiar (średnica x długość) 

20.3 cm x 25.4 cm, 2.5” / 63 mm output tube 

 

Dane techniczne 

 

Silnik napędowy:  

1/3 hp / 0,22 kW 

Opcje dmuchawy:  

7 amp. - 240 m3/hour, 1 blower 

Ciśnienie w śluzie powietrznej:  

280 mbar 

Wymagania dotyczące zasilania:  

10 amp., 230 Volt, pojedyńcze wejście 

 

Deluxe  

CM-700 został opracowany do 

wdmuchiwania wszystkich rodzajów 

materiałów izolacyjnych.  

Mały rozmiar maszyny umożliwia 

wprowadzenie do budynków i przewóz 

samochodem.  

Dzięki pokrywce / tacce można 

zminimalizować wyloty kurzu i ułatwić 

przenoszenie materiału.  

Opcja z Booster Box sprawia, że jest 

bardzo wydajny i pozwala na ciężkie, 

gęste zadmuchanie za pomocą węży 

dalekiego zasięgu.  

Niska waga w połączeniu z osprzętem kół 

ułatwia manewrowanie i transport.  
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Akcesoria do maszyn  

Pompy wodne 

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

Zwijacze węża  Węże i złączki Zbiorniki na wodę Generatory 

Wałek wyrównujący Sprzęt natrysku Odkurzacze 

Wsparcie: Tel. +48 577 955 537 -  mail: info@ekoblas.pl 


