SERVISNÍ VYBAVENÍ – řada BASIC - PSM
0186000 - PSM MINI Basic – práškový plnicí stroj
PSM MINI Basic je lehký a vysoce mobilní plnící stroj pro plnění práškových hasicích
přístrojů. PSM MINI Basic představuje optimální poměr mezi cenou a výkonem.
Stroj najde uplatnění zejména v malých servisních dílnách.
Díky své lehké konstrukci je také velmi vhodný pro umístění v servisních vozidlech.
Plnící stroj je vhodný pro plnění HP práškových o velikosti 1 – 12kg náplně.
Stroj je vhodný pro všechny typy hasebních prášků.

Stroj umožňuje pracovat na dvou HP stejného typu současně. Jeden hasicí přístroj
může být vyprazdňován, a další může být pod zásobníkem plněn vyčištěným práškem
TECHNICKÉ ÚDAJE:
kapacita zásobníku 12 kg
plnicí tlak 200 mbar
plnicí otvor HP 28-100 mm
zpětný proces mechanický
sací výkon 2050 l/min
el. motor 230 V, 50Hz, 0,96 kW, 25670 otáček/min
přívodní kabel 5 m – odolný olejům a kyselinám
ROZMĚRY :
výška při transportu 875 mm
výška při používání 1255 mm
šířka: 500 mm, hloubka: 480 mm
hmotnost: 38,5 kg
barva: stříbro šedá

0186000 - PSM MINI – práškový plnicí stroj

Zpětný proces (plnění – odsávání) je prováděn mechanicky.
Zpětný mechanismus čistí prášek a zajišťuje větší rychlost plnění prášku.
Zásobník PSM MINI pojme 12 kg hasicího prášku.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
kapacita zásobníku 12 kg
plnicí tlak 200 mbar
plnicí otvor HP 28-100 mm
zpětný proces mechanický
sací výkon 2050 l/min
el. motor 230 V, 50Hz, 0,96 kW, 18000 otáček/min
přívodní kabel 5 m – odolný olejům a kyselinám
ROZMĚRY :
výška při transportu 875 mm
výška při používání 1255 mm
šířka: 500 mm, hloubka: 480 mm
hmotnost: 38,5 kg
barva: stříbro šedá

SERVISNÍ VYBAVENÍ

0186000 - PSM MINI
PRÁŠKOVÝ PLNÍCÍ STROJ

PSM MINI je lehký a vysoce mobilní plnící stroj pro plnění práškových hasicích
přístrojů. Plnící stroj je vhodný pro plnění HP o velikosti 1 – 12kg náplně.

TUSAN s.r.o.
B.Hájka 185, 267 01 KRÁLŮV DVŮR - tel 311 637 448 e-mail: tusan@tusan.cz, www.tusan.cz

0186000 - PSM MINI BASIC
PRÁŠKOVÝ PLNÍCÍ STROJ

Zpětný proces (plnění – odsávání) je prováděn mechanicky. Zpětný mechanismus čistí
prášek a zajišťuje větší rychlost plnění prášku. Stroj má automatický zpětný ventil
zabraňující úniku prášku při přepnutí režimu – plnění - odsávání.
Zásobník PSM MINI Basic pojme 12 kg hasicího prášku.

