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Budowa
Dzięki solidnej konstrukcji i łatwej
obsłudze maszyna GEKO Karl
zapewnia niezawodną pracę przy
wdmuchiwaniu materiału na
budowach i przy naprawach izolacji.
Od załadunku przez transport po
rozładunek i obsługę na budowie 
wszystko jest przemyślane.
Sprawna obsługa
Wzmocniona rama umożliwia także
bezpieczne przenoszenie maszyny
przy pomocy dźwgiu.
Mocne i pełne (nienadmuchiwane)
koła pozwalają na sprawne
przetaczanie maszyny po
nierównym gruncie.
Wąska rama (65 cm) sprawia, że
maszyna mieści się także w
wąskich przejściach i futrynach.
Hałas też nie jest problemem 
KARL posiada wbudowany i
przyjazny dla otoczenia tłumik.
Czyszczenie i wymiana filtra
powietrza jest prosta, zaś filtr
wstępny zapewnia odprowadzenie
najbardziej szkodliwego pyłu.

Sterowanie
Wbudowany sterownik komputerowy
jest przystosowany do eksploatacji w
warunkach budowlanych.
Podświetlany wyświetlacz jest
intuicyjny w obsłudze.
KARL posiada prekonfigurowane
ustawienia dla aplikacji do ścian,
dachów spadzistych i stropów.
Możesz tworzyć swoje własne
programy dla różnych zastosowań i
przywoływać je z pamięci w dowolnym
momencie.
KARL PLUS dodatkowo oferuje wiecej
funkcjonalności związanych z obsługą
i automatycznym rozłączaniem po
osiągnięciu zadanych wartości.
KARL zapewnia też kontrolę ciśnienia
pozwalającą na stabilne i pewne
przetwarzanie produktu  dzięki temu
jesteś zawsze o krok do przodu!

Dane techniczne

Wyposażenie KARL Basis Plus

Przepustowość:

Filtr wstępny

do 1000 kg/godz.*

Sterowanie komputerowe

X

Waga: ok. 220 kg*

Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania z pełną 10stopniową
regulacją powietrza i materiału

X

Funkcja przedmuchu węża na
rozruchu maszyny

X

Licznik worków, cyfrowy wyświetlacz

X

Zabezpieczenie przeciążeniowe
zasilacza niskonapięciowego

X

Wymiary: szerokość 650 mm
wysokość 1650 mm
głębokość 1000 mm

X

X

Zapotrzebowanie mocy
230 V, 3,6 kW*
Pojemność
2 worki 15 kg
Oznakowanie CE

Adapter do węży o średnicach 50 mm,
63 mm, 76 mm do wyboru

* Rozbieżności wynikają z różnych
stopni zagęszczenia materiału w
workach pomiędzy 140 a 180 kg/m3
Waga i moc maszyny KARL zależy od
wybranego wariantu. Pozostałe zmiany
technologiczne są przedmiotem prac
rozwojowych. Wysokość nie obejmuje
przykręcanej anteny.

Programy do ocieplania ścian,
sufitów i nadmuchu na strop

X

Zapisywanie własnych konfiguracji

X

Wyświetlanie ciśnienia w czasie
rzeczywistym

X

Kontrolka zanieczyszczenia filtra

X

Opcja rozłączania przy zapełnionej
komorze

X

Opcja automatycznego trybu pełzania
przy napełnionej komorze

X

Licznik godzin pracy: łączny,
dmuchawa, śluza materiału

X

Opcja zwolnienia obrotów przy
zapełnieniu komory

X

Łatwa i szybka zmiana poziomu
prędkości

X

Przedstawiciel na terenie Polski:
TermexFiber Sp. z o.o.
tel. 790 223 000
email: biuro@termexfiber.pl

Regulowana ilość materiału i powietrza

X

X

Regulacja ilości materiału i powietrza
za pomocą pilota zdalnego sterowania
Solidny przewodowy pilot zdalnego
sterowania

X

X
X

X

opcja

Zainwestuj w GEKO KARL i zacznij oszczędzać
Geko Maschinenbau GmbH zastrzega prawo do wprowadzania zmian do specyfikacji produktu bez uprzedniego
ostrzeżenia. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podawane w dobrej wierze; wszelkie zalecenia
użytkowe nalezy weryfikować w zakresie odpowiedniości i zgodności z rzeczywistymi wymogami, specyfikacjami
oraz stosownymi zapisami prawa i regulaminami.

