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OCZYSZCZARKA   KABINOWA  KFC 250 S

Skład  zestawu

Towar Symbol

1 Kabina do piaskowania KFC 250 S
2 Filtr-odpylacz z wentylatorem promieniowym 3 kW FOS 6 N
3 Separator ścierniwa do kabiny typu KPC SC 430
4 Piaskarka ciśnieniowa  40 l ze sterowaniem KO-40

RAZEM

Lp.



Oczyszczarka kabinowa KFC 250 S to urządzenie umożliwiające oczyszczanie elementów z rdzy, 
zendry walcowniczej i innych zanieczyszczeń, które nie są lepkie, z użyciem ścierniw takich jak  
śrut staliwny, elektrokorund, mikrokulki szklane itp. Materiał ścierny pracuje w obiegu 
zamkniętym, przy każdym obiegu oczyszczany jest z zanieczyszczeń w separatorze ścierniwa.

W skład urządzenia wchodzą następujące elementy składowe:

• oczyszczarka kabinowa KF 250 S;
• filtr – odpylacz FOS-6 N;
• separator ścierniwa SC-430;
• piaskarka ciśnieniowa KO-40.

Urządzenie jest kompletne, gotowe do działania po podłączeniu do zasilania w energię elektryczną i
sprężone powietrze. Nasi technicy zmontują i uruchomią urządzenia oraz przeszkolą personel.

Specyfikacja techniczna urządzeń:

Kabina KFC 250 S:

• wymiary wewnętrzne komory roboczej wys.xszer.xgł. 900 x 2500 x 1100  mm;
• oświetlenie lampami LED  4 x 150  W/230 V;
• trzy okna wziernikowe i cztery otwory na ręce – zapewniają dostęp do całej przestrzeni 

roboczej;
• wykładzina gumowa wnętrza kabiny;
• otwierana przednia ściana ze wspomaganiem sprężyn gazowych;
• otwory w bocznych ścianach umożliwiające oczyszczanie długich elementów;
• potrójne zabezpieczenie okna: folia ochronna, szyba hartowana, szyba poliwęglanowa;
• nośność stołu – 200 kg;
• wyłącznik krańcowy zapobiegający włączeniu urządzenia przy otwartych drzwiach;
• pistolet do odmuchiwania;
• pneumatyczny transport ścierniwa z leja zsypowego kabiny do separatora;
• elastyczne, nie ulegające zagnieceniu uszczelki drzwi;
• rodzaje materiałów ściernych: elektrokorund, mikrokulki szklane, śrut staliwny łamany o 

ziarnie nie grubszym niż G 50;

Filtr - odpylacz FOS 6 N:

• wentylator 3 kW/ 400V zabudowany i wyciszony;
• sterowanie silnikiem wentylatora – stycznik i przekaźnik termiczny;
• dwa wkłady nabojowe z bibuły filtracyjnej o powierzchni  2 x 21 m kw.;
• układ samoczynnego oczyszczania filtrów impulsami sprężonego powietrza;
• pojemnik na pyły z kółkami podwieszany pod lejem osypowym;
• trzy otwory ssawne – dwa o średnicy fi 160 – na bocznych ścianach i jeden fi 200  na tylnej 

ścianie – normalnie dwa z nich są zaślepione;
• wyrzut czystego powietrza – przez otwór w górnej ścianie – możliwość zamontowania 

króćca do podłączenia do instalacji wentylacyjnej;
• skuteczność filtracji 99,95%.



Separator ścierniwa SC-430:

• separator cyklonowy;
• sito do wyłapywania większych zanieczyszczeń;
• zasobnik na ścierniwo o pojemności 40 l;
• poliuretanowe węże ssawne.

Piaskarka ciśnieniowa KO-40:

• zbiornik ciśnieniowy o pojemności 40 l;
• sterowanie pneumatyczne z dekompresją zbiornika – włączanie wyłącznikiem nożnym;
• zawór dozujący ścierniwo typu MIKRO - do wszelkich typów materiałów ściernych;
• reduktor ciśnienia z odwadniaczem;
• oprawa dyszy + dysza z węglika boru fi 6,5 mm lub inna wg wymagań.

Jako ścierniwa do oczyszczania używać można śrutu staliwnego, elektrokorundu, mikrokulek 
szklanych, garnetu itp.

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe.

Towar

1 Śluzy do oczyszczania długich elementów
2 Stół obrotowy nośność 50 kg
3 Stół obrotowy nośność 200 kg 
4
5 Siłowniki pneumatyczne do otwierania drzwi

Lp.

Rolotok z rolkami powlekanymi gumą nośność 200 kg



Zapotrzebowanie na sprężone powietrze.

Lp.
Średnica dyszy

mm

Zapotrzebowanie na sprężone powietrze (m3/min)

przy ciśnieniu powietrza (MPa)
0,35 0,50 0,65 0,85

1 4,8 0,9 1,0 1,3 1,6
2 6,4 1,5 1,7 2,2 2,7
3 8 2,3 2,9 3,7 5,4
4 9,5 3,2 4,2 5,2 7,8
5 11 4,3 5,7 6,9 9,0
6 13 5,7 7,1 9,0 12,1






