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Otryskávací přístroje Sandmaster a Airblaster 
 
Když se nás zeptáte,který z přístrojů na otryskávání doporučujeme,vždy Vám budeme radit – 
Sandmastery. Důvod je prostý. Tato zařízení pracují bezchybně hodiny,dny,měsíce,roky – prostě 
vyplatí se je pořídit za jejich vyšší cenu. Umožňují skutečně precizní práci,je možné použít různá 
media,různé průměry trysek,jsou plynule regulovatelné již od 0.3 baru až do maxima 8 baru. Kdo 
Sandmaster má,rozhodně doporučení o možnosti nákupu levnějších zařízení přejde s klidným 
úsměvem. 
 

 
FG1 – 93 Restauro 
jednokomorový zásobník na 
medium,součástí základní výbavy je ultrair 
filter pro odlučování kondenzátů vody a 
oleje obsažené ve stlačeném vzduchu – 
tudíž záruka bezproblémového nasazení 
v exteriéru, osazen tryskou Ø 0.6mm. 
Možnost výměny a použití trysek s průměrem 
0.5 – 0.8 – 1.2 – 1.8mm. Plynulá regulace 
bohatosti směsi.Kompletně připravený 
k použití,bez kompresoru. 
 
Přípojka: 230V/50Hz;185VA 
Přípojka vzduchu: 1/8“ 
Otryskávací tlak: 0.3-8.0bar 
Medium: cca 5 – 500my 
Rozměry: 220x320x350mm 
Váha:18kg 
 
 
Obj.číslo HAFG193R              91.248.00bezDPH 

 
 
FG2 – 94 Restauro 
dvokomorový typ. Umožňuje okamžité 
nasazení dvou různých medií,dvou různých 
tlaků otryskávání,dvou různých bohatostí 
směsi. Ostatní vybavení totožné 
s předchozím modelem. Základní vybavení 
tryskami 0.4 a 0.6mm. 
 
Připojka:230V/50Hz;185VA 
Přípojka vzduchu:1/8“ 
Otryskávací tlak:0.3-8.0bar 
Medium cca 5 – 500my 
Rozměry:350x375x350mm 
Váha:30kg 
 
 
 
 
 
 
Obj.číslo HAFG294R           131.910.00bezDPH 
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K Sandmasterům dodáváme i velmi smysluplné doplňky,jako jsou odlučovače prachu nebo 
samostatné ostřikovací komory. 
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nebo také čistě ateliérové komorové verze. Ceny a dodací podmínky na vyžádání……………… 
 
 
 

 
 
 
 



artprotect sro  absolonova 73  62400brno  tel/fax (00420) 541 223 469  gsm (00420) 602 537 463 
                         mailto: artprotect@email.cz  info@art-protect.cz  www.art-protect.cz  

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků 156

 
 
 
snažíme se také vyhovět zájemcům,kteří tuto technologii nepoužívají denně a proto hledají cenově 
dostupnější variantu pro své ateliéry. Tady je. 
 
 
 

 
 
 
AIRBLASTER I  s jedním zásobníkem                           AIRBLASTER II se dvěma 
zásobníky 
 
Rozměry: 240x200x340mm                                                                 Rozměry:240x300x340mm 
Zásobník abraziva: 1 x 0.7 litru                                                           Zásobník abraziva: 2 x 0.7 litru 
Maximální provozní tlak: 8 barů                                                        Maximální provozní tlak: 8 barů 
Spotřeba vzduchu v litrech/min: 110 -150 - 200                              Spotřeba vzduchu v litrech/min: 110  
-  150 - 200 
Při použití trysky o průměru/ mm:  0.8   1.2  1.8                                 Při použití trysky o průměru:          0.8 
–  1.2 – 1.8 
Hmotnost: cca 6kg                                                                              Hmotnost:cca 8kg 
Délka otryskávací hadice: 2m                                                           Délka otryskávací hadice: 2m 
 
Cena: 38.400,-                                                                                    Cena: 47.850.- 
 
 
 
Přístroje Airblaster mají vysoký výkon při nízké spotřebě vzduchu, umožňují naprosto přesné 
otryskávání. Ideálně se hodí pro čistění, odstraňování laků, zdrsňování povrchu, leštění, 
odstraňování koroze, matování, psaní a řezání na malých plochách. 
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Každý  otryskávací přístroj potřebuje svůj kompresor. I na českém trhu jich je bohatá nabídka, naše 
doporučení je sice dražší,ale při práci v ateliéru určitě nevyhledáte pomoc u lékaře  s kompetencí 
na ušní a nervové cesty. A záruka je také pětiletá……………….. 
 
 

 
 
samozřejmě nabízíme i kompresory menší a také příliš nehlučí………………………………………….. 


