
 

 

  

Rozwiązania informatyczne 

Opatentowany (nr zgłoszenia patentowego P.398649) 

polski system bezpyłowego czyszczenia SandBOT to 

innowacyjna technologia czyszczenia strumieniowo-

ściernego. Szerokie spektrum stosowania urządzeń 

SandBOT czyni je najbardziej uniwersalnymi i 

wydajnymi urządzeniami na rynku. Zaprojektowane 

od podstaw, z dbałością o każdy szczegół, z 

wykorzystaniem markowych komponentów, pozwoliło 

uzyskać najlepszy stosunek jakości do ceny (naszego 

urządzenia) w porównaniu do konkurencyjnych 

aplikacji, przeznaczonych do obróbki powierzchni. 

Urządzenia do bezpyłowego piaskowania na mokro 

marki SandBOT mają szeroki zakres stosowania. 

Doskonale nadają się do prac renowacyjnych 

związanych z usuwaniem starych warstw farb, 

zanieczyszczeń (przemysł stoczniowy, górnictwo) itp. 

Technologia SandBOT idealnie sprawdza się także w 

branży budowalnej przy odświeżaniu elewacji i wielu 

pracach remontowych. 

Hydro-piaskowanie daje możliwość stosowania, jako 

ścierniwa, szerokiej gamy materiałów ściernych. 

Najczęściej stosowanymi ścierniwami są: granat, 

oliwin, żużel pomiedziowy, ścierniwa syntetyczne.  

 

Jedną z istotnych zalet piaskowania na mokro jest 

możliwość zastosowania w tej technice (jako 

ścierniwa) piasku kwarcowego, którego 

stosowanie w tradycyjnym piaskowaniu na sucho 

jest zabronione odpowiednimi rozporządzeniami. 

CO TO JEST 

HYDROPIASKOW ANIE? 

 
Technologia hydro-piaskowania 

polega na wytworzeniu trójfazowej 

mieszaniny powietrzno- wodno- 

ściernej i skierowaniu jej w stronę 

obrabianej powierzchni przy pomocy 

węża i dyszy roboczej. Pozytywnymi 

skutkami zwilżenia wodą ziaren 

ściernych są: 

Bezpyłowy system hydro-piaskowania 
powierzchni SANdBOT 

INNOW ACYJNY 
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Innowacyjna technologia SANdBOT 
®
 

 

 USUWANIU STARYCH POWŁOK 

LAKIERNICZYCH 

 USUWANIU WSZELKICH 

ZANIECZYSZCZEŃ W ŚRODOWISKU 

ZAGROŻONYM WYBUCHEM 

 SELEKTYWNYM USUWANIU POWŁOK 

 OCZYSZCZANIU FORM ODLEWNICZYCH 

 RENOWACJI I ODŚWIEŻANIU WSZELKICH 

POWIERZCHNI BUDOWLANYCH 

 USUWANIU GRAFFITI 

 USUWANIU OZNAKOWANIA POZIOMEGO 

 RENOWACJI ZBIORNIKÓW 

BETONOWYCH 
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SANDBOT 100 IDEALNIE 
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Pojemność zbiornika : 100 l 

Ciśnienie, zużycie powietrza : 3÷7 bar, min. 3 m³/min.  

Zużycie wody : 2 ÷ 6 l/min. 

Zużycie ścierniwa : 2 ÷ 6 kg/min. 

Objętość napełnienia ścierniwem : ok. 0,05 m³ 

Typ przyłączy wodnych : sieć wodociągowa, zbiorniki otwarte 

Możliwość zasysania wody : tak 

Konieczność stosowania filtrów : brak 

Łącza węży 

: przewód zasilający sprężonego  
  powietrza ø=20÷25 mm, 
: przewód roboczy ø 25 mm, 
: pneumatyczne przewody sterujące ø 6 mm, 
: przewód wodny ssawny ø 16 mm, 

Długość węża obróbkowego : 10 m standard, przedłużenie jako opcja 

Masa własna : ok. 0,15 t 

Wymiary 
: długość 800 mm 
: szerokość 600 mm 
: wysokość 1500 mm 

Powierzchnia ustawienia : 0,5 m² odpowiednio do planu ustawienia 

Sterowanie : pneumatyczne 

Obsługa : ręczna 

Stany robocze 
: zahermetyzowany (ciśnieniowy) 
: rozhermetyzowany (bezciśnieniowy) 
: wyłączony 

Częstotliwość kontroli : zgodnie z harmonogramem kontroli 

Emisje do środowiska :brak 

Emisja hałasu : < 70 dBa w odległości 1m 
 

 

Dystrybucja 

PRO WATERJET 

ul. Morelowa 14/12 

75-665 Koszalin 

tel. +48 601 312 656 

e-mail: info@prowaterjet.pl 
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EKOLOGICZNY 
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www.hydro-piaskowanie.pl  

Dane techniczne SANdBOT 100 

 

RS WATERJET 

ul. Zwycięstwa 21B/11 

75-025 Koszalin 

tel. +48 695 428 394 

e-mail: biuro@rswaterjet.pl 

Autoryzowana dystrybucja i serwis: 

www.hydro-piaskowanie.pl 

info@hydro-piaskowanie.pl 


