WET ABRAS
BLASTING SYST
E M

En ny opplevelse av blåseteknologi
Foldeler:
• Allsidig: fra mild til kraftig rengjøring
• Økonomisk ved forbruk av vann og miljøvennlige blåsemedier
• Brukervennlig ved temperaturer mellom 4°C og 50°C
• Arbeidslengder opp til 200 meter
• Kan også brukes i EX-beskyttede områder
• Svevestøv utslippene reduseres til et minimum
(95% av tradisjonelle tørrblåsing)
• Reduserte oppsetttider og lavere kostnader
• Mindre slitasje på dyser og slanger

Simply the most efficient.
Hvordan det fungerer:

Den avgjørende faktoren er samspillet mellom blåsemedier, vann og trykk. Disse tre faktorene
kan måles og justeres separat og uavhengig. Avhengig av innstillingene kan
strålene treffe overflaten meget skånsomt, eller det kan være så kraftig at et
tykt lag av maling blir fjernet.

Lett rengjøring, vedlikehold og reparasjon
Torbo-systemer har blitt brukt på mange prestisjefylte
prosjekter for å gjenopprette monumenter og
bygningsfasader. Torbos milde rengjøringsarbeid
gjenoppretter stein og murverk til sin uberørte naturlighet.
Den fleksible strukturen i systemet gjør det mulig å oppnå
nøyaktige og spesifikke finishkrav, uavhengig av overflate.

Mer kraft, mindre forbruk
Torbo`s avanserte rengjøringssystem er ideelt for
reparasjon og vedlikehold av skip og båter. Raske og
pålitelige, Torbo- systemer brukes av entreprenører og
offentlig forvaltning for fjerning av asbest, vedlikehold og
reparasjon av bro og infrastruktur.
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Teknologi pluss ekspertise.
Alle torbo-enheter er kvalitetsprodukter laget i Tyskland. Derfor
bør du ha nytte av vår erfaring, vår tekniske know-how og vårt
varehus. Korrosjons Teknikk AS har lang erfaring i bransjen
og stiller vår ekspertise til rådighet.

Optimal trening for profesjonell bruk.
Ved å velge de riktige innstillingene, tilbehøret og blåsemedia
kan du realisere mange forskjellige krav med en enhet. Derfor
tilbyr vi ulike opplæringer - fra nybegynnere til erfarne brukere.

Lei en maskin.
Du vil ikke kjøpe en enhet akkurat nå? Da kan du bruke Torbo
ut- leie service. Vi vil gi deg råd om den riktige maskinen for
prosjektet ditt, slik at du kan dra nytte av vår utleiepark og vår
støtte i leieperioden. Vi stiller også med erfaren betjening av
maskinen.

Din kontakt over hele verden.
For å sikre at alle våre kunder over hele verden får samme
pålitelige støtte, har vi noen gode samarbeidspartnere over hele
verden. Hvis du liker å finne partneren som er ved siden av deg,
kan du se vår hjemmeside.

Maskin størrelse
Størrelse luftforbindelse
(tommer)
Tilkoblet luft
(m³/min)
Vekt (tom) (kg)
Dimensjoner
(H x W x D)

Softline XS

Softline S

torbo M

torbo L

torbo XL

60 l

60 l

80 l (120 l)

120 l (240 l)

240 l (320 l)

1/2

3/4

1

1 1/2

2

1,5 - 2,8

2,2 - 4,0

2,0 - 6,0

3,0 - 10,0

15,0

115-130
(250-290)
990 x 570 x
520 mm

115-130
(250-290)
990 x 570 x
520 mm

120 - 175

125 - 180

220 - 300

720 x 660 x
1,130 mm

720 x 660 x
1,130 mm

1,100 x 750 x
1,360 mm

Nesten hvert Torbo-system er også tilgjengelig i ATEX-versjonen. ATEX-standarden
danner grunnlag for godkjenning av maskiner og utstyr som brukes i farlige områder.

Mer informasjon nødvendig?
Trenger du en Torbo-maskin med spesielle tekniske funksjoner? Eller vil du
ha din neste maskin i bedriftens farger? Det er ikke noe problem. Bare kontakt oss. Vi vil gjerne gi deg råd og finne den perfekte maskinen.

TorboCar AC30 TorboCar AC50 TorboCar AC74 TorboCar AC84
Maskin
Størrelse
Vann tank
Slangetrommel
Kompressor

80 l

120 l

240 l

320 l

250 l

250 l

360 l

360 l

40 m
(slange 25/7)
3,1 m³/min
med 7 bar

40 m
(slange 25/7)
5,5 m³/min
med 7 bar

60 m
(slange 25/7)
7,4 m³/min
med 7 bar

60 m
(slange 25/7)
8,4 m³/min
med 7 bar

Tilkoblet luft
2-5
3 - 10
4 - 15
4 - 15
(m³/min)
vekt (tom) (kg) 1,200 - 1,350
1,200 - 1,350
1,750 - 1,900
1,750 - 2,000
4,080 x 1,790 x 4,080 x 1,790 x 5,480 x 1,880 x 5,480 x 1,880 x
Dimensjoner
1,750 mm
1,875 mm
1,750 mm
1,750 mm
(H x W x D)

Om torbo:
I over 30 år definerer Torbo ENGINEERING KEIZERS GmbH standarden som våt-sandblåsemaskiner må
konkurrere med. Vi utviklet og patenterte prinsippet. Våre kunnskaper, tekniske innovasjoner og praktisk
erfaring påvirker vår nye utvikling. Torbo våt sandblåsingsutstyr er laget i Tyskland. Vi garanterer en
kvalitet som betaler seg selv i tøffe arbeidsforhold for maskinenes pålitelighet og holdbar- het. Torbo er
kjent over hele verden som et tegn på moderne blåseteknologi, som er preget av universelle
bruksmuligheter og gode kostnadsbesparelser.

Korrosjons Teknikk AS
Hvamsvingen 9A, 2013 Skjetten
Norge
www.korrosjonsteknikk.no
torbo ENGINEERING KEIZERS GmbH
Einsteinstraße 11, 46325 Borken
Germany
www.torbo24.com

