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i shop   
Teraz na naszej stronie możecie Państwo prze-
glądać nasz wirtualny katalog, szukać, wybie-
rać i od razu złożyć zamówienie lub zapytanie. 

Bardzo wygodnie, szybko i łatwo. 

www.sumaris.pl

2005 - 
     2013 Zapraszamy 

do naszego 
1. katalogu online
ze Świnką Skarbonką

Piaskowane efekty
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Dane techniczne
Przestrzeń robocza  1.110 x 800 x 860 mm
Wymiary kabiny 1.260 x 1.230 x 1.990mm
Drzwi 690 x 795 mm
Wys. robocza  860 mm
Max. obciążenie 350 kg
Waga ok. 265 kg
Oświetlenie  2 x 18 Watt
Wkład filtrujący  1 x 7 m2

Podłączenie
elektryczne  230 V/50 Hz/0,6 kW

Zapotrzebowanie powietrza zależnie 
od średnicy dyszy
 ok. 800 do 1.000    
 ltr./min. przy 6 bar,   
 

Nr-zam.. 36-600
€/szt 5.792,00

Kabina do obróbki strumieniowej JUNIOR
Zakres dostawy
 Stabilna, o wzmocnionych profilach 
kabina z mocnej blachy stalowej, z 2 uchyl-
nymi i szczelnymi drzwiami, z regulowanym 
zamknięciem i pneumatycznym zabezpiecze-
niem drzwi.

 Jasne neonowe oświetlenie z szczelną 
osłoną z hartowanego szkła. Wkład oświetle-
niowy odpowiadający IP 54.

 Z przodu szyba ochronna z hartowanego 
szkła, z wymiennymi osłonami, 2 manszety z 
2 wymiennymi rękawicami.

 Pokład roboczy z blachy perforowanej gru-
bości 3 mm.

 Dozownik materiału ściernego z śrubą 
regulacyjną do bez stopniowego i szybkiego 
ustawienia siły i gęstości strumienia (stosu-
nek materiał ścierny / powietrze). Pistolet do 
piaskowania z iniektorem i dyszą 8 mm.

 Włącznik nożny

 Pistolet powietrzny do zdmuchiwania

 Wkład filtrujący o pow. filtra 7 m2 

 Automatyczne czyszczenie wkładu filtrują-
cego poprzez sterowany strzał powietrza.

•	 Silnik wentylatora 0,55 kW

Urządzenie jest dostarczany w stanie ( jak na 
zdjęciach) gotowym do pracy. Kabina do pia-
skowania Junior zachwyca swoją prostą i prak-
tyczną obsługą.

Większe kabiny i wyposażenie na zapytanie.

Duża szyba i równo-
mierne oświetlenie 
kabiny zapewniają 
wyraźny podgląd. 
Końcówki do piasko-
wania są pod ręką.

Dysze strumieniowe     
HM (węglik spiekany) 
Ø  Nr - zam.  
0,8 36-324 
1,0 36-322
1,2 36-321
€ 31,90/szt

Microjet do mikro obróbki 
strumieniowo - ściernej

Główne cechy:
• Do wyboru trzy
   wielkości przeźro-
   czystych pojemni-
   ków na materiał. 
•  Pojemność: 2 kg
• Równomierne
   oświetlenie.
•  Duża, dzięki dobrej
   konstrukcji, kabina.
•  Do 3 końcówek w
    użyciu.
• Dobrze uszczel-
   niona szyba.
• Dobrze wykończo-
   ne otwory obsłu-
   gowe oraz ręka-
   wice.
• Regulowane 
   otwory wentyla-
   cyjne.

Microjet urządzenie do mikro obróbki strumieniowej 
do precyzyjnej pracy mikro -ziarnistościami
Jest to bardzo dobrze skonstruowane urządzenie. Pojedyncze pojem-
niki na materiały ścierne można w razie takiej potrzeby szybko 
wymienić i dołożyć. Przełączenie pomiędzy pojemnikami na materiał 
następuje poprzez pedał nożny. 
Z tyłu kabiny znajduje się  podłączenia do odsysania poprzez przemy-
słowy system wyciągowy, otwierany lub zamykany przez urządzenia 
Mikrojet.

Dane techniczne:
Napięcie zasilania  220/240 V, 50/60 Hz
Bezpiecznik 6,3 A
Pobór mocy 9 W
Ciśnienie robocze  3 do 6 bar
Pojemność 
pojemnika na mater. 2 kg
Przyłącze z tyłu urządzenia 
wyciągowe  do przemysłowego wyciągu
Waga  8 do 10 kg
Wymiary 38 x 28 x 57 cm

Microjet-3 komplet  z  3  
pojemnikami  na materiał 
i  3 końcówkami, każda z 1 
dyszą  HM 1,0 mm 
Nr - zam.   36-302 
€ 1.560,00/szt

Microjet-2 komplet z  2 
pojemnikami  na materiał 
i  2 końcówkami, każda z 1 
dyszą  HM 1,0 mm 
Nr - zam.   36-301 
€ 1.240,00/szt

Microjet-1 komplet z  1 
pojemnikiem  na materiał i  
1 końcówka z 1 dyszą  HM 
1,0 mm
Nr - zam.   36-300  
€ 890,00/szt
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MICROBLAST
do precyzyjnej obróbki 
strumieniowej - bez 
kabiny, z 1 pojemnikiem 
na materiał  ścierny (2 
kg). Niedrogie i bardzo 
praktyczne uzupełnienie 
dla posiadanej kabiny do 
obróbki strumieniowej. 
Komplet:
pedał, 1 końcówka z  
dyszą HM 1,0 mm.

Dane techniczne:
Ciśn. rob: 3-6 bar
Regulator ciśn, mano-
metr i filtr pow.

Wymiary: 
11 x 24 x 27 cm
Waga: 3 kg

Nr - zam.  36-400
€ 379,00/szt

MICROBLAST to bardzo przydatne uzupełnie-
nie możliwości obróbczych dla już posiada-
nej kabiny.  Po prostu korzystamy z systemu 
wyciągowego, oświetlenia naszej kabiny i z 
pomocą MICROBLAST obrabiamy  najdrob-
niejsze kontury, szczeliny, żebra ..... 

Prima
urządzenie do drobnej 
obróbki strumieniowej 

Mała, kompletna kabina 
z 4mm dyszą HM. Do-
bre oświetlenie i solidna 
konstrukcja.

Zakres dostawy: kom-
plet z pedałem, regula-
cja ciśnienia, filtrem po-
wietrza i manometrem. 

Wymiary: 
32 x 30 x 43 cm
Z tyłu kabiny podłącze-
nie do systemu wyciągo-
wego.
Waga : 9 kg

Nr - zam. 36-350
€ 587,00/szt

Łupiny orzecha
Naturalny drobny materiał ścierny z łupin orze-
cha.  Znakomity do usuwania zanieczyszczeń  bez 
zmiany tolerancji obrabianego materiału, do gra-
towania duroplastów i matowania powierzchni z 
tworzyw sztucznych.

drobny

gruby

gruby

drobny

  
   
Kulki szklane
Ten przecież kruchy materiał, jest w postaci 
mikro-kulek bardzo stabilny. Kulki szklane 
są idealne do czyszczenia, matowania i 
dekoracyjnego wykończenia powierzchni . 

Worek 25 kg
ziarno Nr-zam. €/szt
0 - 50 µm 36-GP0-50 48,00

40 - 70µm 36K-GP40-70 32,50

70 - 110µm 36K-GP70-110 32,50

90 - 150µm 36K-GP90-150 32,50

100 - 200µm 36K-GP100-200 32,50

150 - 250µm 36K-GP150-250 32,50

200 - 300µm 36K-GP200-300 32,50

300 - 400µm 36K-GP300-400 32,50

400 - 600µm 36K-GP400-600 32,50

600 - 800µm 36-GP600-800 48,00

Ceny nie zawierają kosztu przesyłki z magazynu produ-
centa ok. 10 -20 € /worek 25kg

Worek 25 kg
ziarno Nr-zam. €/szt
F20 bis F220 ) 36-EK20-220                   45,00

F 230 36-EK230/S 92,05

F 240 36-EK240/S 92,05

F 280 36-EK280/S  96,00

F 320 36-EK320/S 106,50

F 360 36-EK360/S 122,00

F 400 36-EK400/S 134,40

F 500 36-EK500/S 145,50

)* elektrokorund szlachetny
 
Ceny nie zawierają kosztu przesyłki z magazynu produ-
centa ok. 10 -20 € /worek 25kg

Korund szlachetny,  
jakość Premium, biały. Idealny do czyszcze-
nia i usuwania wierzchnich powłok. 
Do prac grubszym ziarnem do F220 oferu-
jemy elektrokorund szlachetny.

Zdjęcie spod mikroskopu, gdzie widać, jakie 
okrągłe są kulki szklane i jakiej jakość.

Dzięki mnogości krawędzi i narożników ziar-
na korundu szlachetnego  białego, znako-
micie zbierają. materiał.  Pojedyncze ziarna 
jednak nie są ostre , tak więc uzyskujemy 
równomierną strukturę powierzchni. 

Materiały do obróbki  strumieniowo-
-ściernej

Dostawa materiałów do obróbki strumieniowo-
-ściernej bezpośrednio z magazynu producenta. Inne materiały i ziarnistości na zapytanie.

Worek 20 kg
ziarno Nr-zam. €/szt
200-400 µm (drobny) 36-W20-40/S20 43,50

450-750 µm (średni) 36-W45-75/S20 43,50

750-1300 µm (gruby) 36-W75-130/S20 43,50
 
Ceny nie zawierają kosztu przesyłki z magazynu produ-
centa ok. 10-15 € /worek 20kg
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