Zellofant M95
Pagrindinė užpūtimo mašina, visiems užpūtimo metodams atlikti
Zellofant M95 yra universaliausia šiltinimo medžiagų užpūtimo mašina

Kaip ir kitose X-FLOC mašinose, Zellofant M95 yra rengta vėdinimo sistema su oro
ventiliavimo kamera. Ergonomiška plieninė Zellofant'o konstrukcija ir ant jos sumontuoti
ratukai palengvina mašinos judėjimą statybvietėje ar gamykloje.
Nuotolinio valdymo sistema su kabeliu arba valdoma radio bangomis leidžia valdyti mašiną
tiesiogiai iš užpurškimo vietos, o izoliacinės medžiagos tankis, izoliacinės medžiagos kiekis
ir oras yra reguliuojami 10 pakopų ventiliatorių reguliavimo sistema, kurios dėka kokybiškai
atliekami šiltinimo darbai.
Todėl Zellofant M95 yra geras pasirinkimas tiems, kurie nori atlikti šiltinimo darbus
mediniuose namuose, surenkamųjų konstrukcijų pastatuose, taip pat ir daugiabučiuose
pastatuose.
Ši mašina puikia tinka visiems užpūtimo būdams: šlapiu (spray-on), sausuoju uždarioms
ertmėms (blow-in / retrofit) ir open blow – sausuoju atviroms ertmėms.
varūs priedai gali išplėsti renginio galimybes.
Speciali pertvara virš oro kameros palengvina nuolatin medžiagos tiekimą, tai yra labai
svarbu purškiant šiltinimo medžiagas - šlapiuoju būdu.

Mašina lengvai pakelia medžiagą 45 m aukšt be išeigos nuostolių. Siekiant padidinti
izoliacinės medžiagos padavimo kiek arba padidinti mašinos efektyvumą, prie Zellofant
mašinos gali būti prijungta išorinė orpūtė – Verstaeker.
Haeckselwerk - Smulkintuvas M95 Zellofant'o užpūtimo mašinai leidžia dirbti beveik su
visomis šiltinimo medžiagomis, skirtomis pneumatiniam montavimui, t.y ne tik iš celiuliozės,
medienos medžiagų bet ir kai kurių mineralinės vatos granulių.
Zellofant M95 šeimos užpūtimo mašinos yra 4 skirtingų modelių, kurios skiriasi savo
pūstuvų ir variklių galia, taigi skiriasi šiltinimo medžiagos perdirbimo sparta ir
veiksmingumas.
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Parametrai

230V - 3,7 kW

2x230V 5,1 kW

400V - 5,5 kW

400V - 7,0 kW

Įpūtimas
Blow-in

600 kg/h

680 kg/h

Atviru paviršiu

685 kg/h

720 kg/h

830 kg/h

1050 kg/h

Max. slėgis

300 mbar

380 mbar

380 mbar

410 mbar

Maitinimas

800 kg/h

1000 kg/h

2x230 V ~/16 A
230 V~/16 A lub 1x230 V~/16 A 400 V 3~/16 A/PE/N 400 V 3~/16 A/PE/N

Svoris

155 kg

160 kg

165 kg

180 kg

Išmatavimai

880 x 1420

880 x 1420

880 x 1420

880 x 1420

