
COBRA S

COBRA 4P

COBRA MIX2

GUARANTEE 
3YEARS 



Пясъкоструйните апарати COBRA се използват за разопаковане на муфи и полиране на 
повърхностите на метални отливки в зъботехническата лаборатория. Проектирани са за 
проста и ефикасна употреба, дълъг експлоатационен ресурс.

COBRA P

COBRA S

Пясъкоструйници с няколко писалки. Приложими за работа с различни абразиви (корунд, стъклени перли и пр.) 
и размер на частиците, като по този начин покриват широк спектър от лабораторни потребности. Модулният им 
дизайн позволява надграждането на апаратите * до четири бункера с писалки и допълнителна (по избор) 
духалка за сгъстен въздух. 

  
Пясъкоструйник със затворен цикъл, създаден за минимална консумация на въздух, който работи ефективно 
при ниско налягане, дори при 4bar (~60psi). Специално проектираната му дюза е абразивно устойчива, което 
значително удължава ресурса на апарата. 

COBRA MIX

COBRA M

   
Серия пясъкоструйници, които съчетават ефективността на затворения цикъл на абразива, с прецизността на 
мобилните дюзи на писалки. Особено подходящи са за среди и малки зъботехнически лаборатории, в които 
работната площ е ограничена. Модулният им дизайн позволява надграждането на апаратите * до четири 
бункера с писалки и допълнителна (по избор) духалка за сгъстен въздух.

Самостоятелен модул пясъкоструйник с писалка. Може да се използва отделно, като независим апарат, или да се 
монтира на всеки подходящ защитен бокс. 
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СТАЦИОНАРНИ ПИСАЛКИ
4-6 bar
3 mm
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Височина
Дълбочина
Широчина 
Тегло
Работно напрежение 
COBRA
Брой дюзи - писалки
Брой стационарни дюзи
ДЮЗИ

Размер на дюзата

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Работно налягане
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450

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРАХА

Специално двойно уплътнение, плътно прилепващо 
около панелите за достъп в кутията, предотвратява 
разпръскването на прах извън апарата.  

ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ

Ръкавиците монтирани в апаратите COBRA са 
устойчиви на пясъкоструене и предпазват ръцете на 
оператора абразиви.

ЗАЩИТЕН ЕКРАН НА ПРОЗОРЕЦА

Ситна метална мрежа, разположена от вътрешната 
страна на зрителния панел, предпазва стъклото от 
абразивни повреди и прекомерно износване.  

ЕЛЕКТРОЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ (EL)

Светлината EL използвана в камерата на 
пясъкостръйника е по-удачна от нормално изпол-
званите тук крушки с нажежаема жичка, защото 
предлага по-ясна видимост при подобрен контраст.

ПНЕВМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Употребата тук на пневматични клапани, вместо 
електро-механични такива, гарантира надеждна и 
безпроблемна работа на уреда.    

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПЯСЪКА

Системата с циркулиращ въздушен поток рециклира 
пясъка, като по този начин значително ограничава 
загубите. 

СТАБИЛНА АБРАЗИВНА СТРУЯ 

Специално проектирана подаваща сонда за пясък 
подсигурява стабилна абразивна струя и елиминира 
ефекта на пулсиране и трептене.

ГОЛЕМИ УСТОЙЧИВИ БУНКЕРИ

Големите бункери за пясък са изработени от 
прозрачна удароустойчива пластмаса, което 
осигурява здравина и дълъг работен ресурс. 

РЕДУЦИР-ВЕНТИЛ ЗА ВЪЗДУХ С ФИЛТЪР

Този възел с двойна функция, контролира въздушното 
налягане в бункерите, като едновременно с това 
предпазва пясъка от внасяне на влага и оне-
чиствания.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАДГРАЖДАНЕ 

Пясъкоструйниците COBRA имат модулен строеж и 
могат да бъдат надграждани *посредством 
допълнителни бункери с писалки и допълнителна (по 
избор) духалка за сгъстен въздух.


