
SOBIJET ®

maxi-series
Straalmachine

Veelzijdige en eenvoudig te gebruiken SOBIJET    
® 

 

straalmachine

voor milieuvriendelijke reiniging op basis van perslucht en 

NNNFFFMMMUUUSSSPPPOOO      
®

 Eventuele toevoeging van water wordt gebruikt 

om verstoffing te voorkomen.

De SOBIJET    straalmachine heeft een  RVS behuizing. De

SOBIJET-E serie is voorzien van een elektronisch bedienings-

paneel, voor het zeer nauwkeurig instellen van alle waarden.

Daarnaast beschikt de SOBIJET     straalmachine over een 

aftapkraan waardoor er snel een straalmiddelwissel plaats kan 

vinden.  

Alle SOBIJET  apparatuur voldoet aan de CE veiligheidsnormen. 

®

- Ontlakken van oppervlakten en zeer precies laag voor laag strippen

- Reinigen en ontvetten in alle industriën

- Reinigen van matrijzen zonder deze te beschadigen

Toepassingen:



Geleverd met roestvrij stalen vierkante buizen, met geborstelde roestvrij stalen panelen

100 -series straalmachine is uitgerust ½” aansluitingen

200 -series straalmachine is uitgerust 1” aansluitingen

300 -series straalmachine is uitgerust 1½” aansluitingen

Tankinhoud:      Er kan gekozen worden tussen een 24 litertank of een 80 litertank.

W-OPTIE straalmachine is uitgerust met een waterpomp.  Voor zowel droog als natstralen. 

E -OPTIE straalmachine  is uitgerust met een elektronisch bedieningspaneel. (alleen mogelijk bij de 100 -series) 

R -OPTIE straalmachine is uitgerust met grote wielen voor betere verrijdbaarheid.
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Maximale uitwendige afmetingen cm 45x80 57x80 75x80

Hoogte cm 110 120 120

63x75

110

kg 105 135108 138

Maximale Tankdruk
Persluchttoevoerleiding
Maximale luchttoevoerdruk 
Bereik van werkende luchtdruk
Maat straalslang 

Maximale lengte straalslang

Diameter bruikbare nozzles
Watertoevoerleiding
Maximale watertoevoer druk
Membraam waterpomp

Compressed air
Water
NNNFFFMMMUUUSSSPPPOOO

® 

0,5 to 7 bar

40 m

½” / 1” / 1½”
10 bar

8 bar

  6 tot 14 mm

 0,3 tot 4 mc³/min
0,5 tot 1,5 lt/min
0,3 tot 1 kg/min

¼” – 8 mm
3,5 bar
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Beschrijving

Eigenschappen

Gemiddeld verbruik (volgens de voorschriften)

180 224

45x80 63x75

380-R

120120

124-R 180-R 280

57x80

130130

105 108 135 138

57x80

224-R

75x80

160

½” / 1” / 1½”

(alleen verkrijgaar met 80 litertank en R -OPTIE ).

Dimensies

Gewicht 
Gewicht netto

130

280-R

Importeur Nederland:

Meer en Duin 54a   -   2163 HC Lisse   -   The Netherlands

Tel. +31 (0)252 797 935

Website. www.blasteq.nl  -   E-mail. info@blasteq.nl


