
Kontaktujte nás

Kontaktujte lokální obchodní zástupce 
nebo volejte na 577 113 430 pro informaci o distribuci.

Telefon: 577-113-430

E-mail: info@wista.cz

www.wista.cz

Společnost Axxiom Manufacturing, Inc. je výrobcem produktů firmy Schmidt. Některé výrobky vyráběné firmou Axxiom jsou chráněny patenty  
a patentovými přihláškami ve Spojených státech i celosvětově. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky výhradním vlast-
nictvím společnosti Axxiom Manufacturing, Inc. © 2018. Všechna práva vyhrazena.  04/18

V Evropě zastoupeno
firmou

Model Velikost / Kapacita Rozměry Váha 
(prázdná) Speciální funkce

Single 0,13 m³ / 300 l 2,21 x 0,97 x 1,52 m 340 kg Přesné nastavení pro vzduch, abrazivo, vodu
Double 0,18 m³ / 625 l 2,21 x 0,94 x 1,73 m 630 kg Nezávislé mokré i suché tryskání současně
Bulk (3 výstupy) 1,3 m³ / Použijte

samostatnou vodní
nádrž (nezahrnuto)

2,9 x 1,6 x 2,35 m 
2,9 x 1,6 x 3,7 m

 (s Bulk rámem)

1340 kg 
1525 kg 

(s Bulk rámem)

Vysoce výkonná jednotka. Nezávislé ovládání 
každého výstupu. Zahrnuje všechny funkce 
velkokapacitních tryskacích zařízení.

AmphiBlast – základní údaje

To nejlepší 
ze dvou světů

Mokré 
tryskání

Suché 
tryskání

Oplach 
Softwash™

Vysušení



Seznamte se se skupinou AmphiBlast.

Velkokapacitní zařízení  
(3 výstupy)

Zařízení se
dvěma výstupy

Zařízení  
s jedním výstupem

• Pracuje s širokou škálou tryskacích tlaků, umožňuje tím práci dle
specifických požadavků

• Kompatibilní pro široký sortiment abrazivních materiálů, jejich typů
a velikostí zrna

• Nabízí velmi nízkou spotřebu vody z nádrže. Vnitřní testy ukazují, že
použití vody je méně než 1/2 litru za minutu.

• Pro úpravu vody mohou být do nádrže přidána další aditiva

• Pro zvýšení produktivity možnost simultáního provozu mokrého
a suchého tryskání současně ze stejného systému

• Kombinuje účinnost a produktivitu
uznávaných Schmidt velkokapacitních
tryskacích jednotek s inovacemi
technologie AmphiBlast

• Současné ovládání tří a více trysek /
výstupů

• Nezávislé nastavení každé trysky pro
mokré tryskání, suché tryskáni, jemné
oplachováni nebo vysušování

• Vyšší zásoba abraziva pro zvýšení
produktivity (obsah zásobníku 1,3 m3)

• Obsahuje standardní bezpečnostní a
sofistikované funkce: systém HALOK®,
odvzdušňovací systém CENTM, Ergo-
žebřík, držák Manway Stay Bracket

Tlaková nádoba: 0,127 m3 
Vodní nádrž: 300 l 

(1,52 x 0,97 x 1,52 m) 
Hmotnost: 340 kg (prázdný)

Zařízení  
s jedním výstupem

Zařízení se
dvěma výstupy

Tlaková nádoba: 0,185 m3

Vodní nádrž: 625 l 
(2,21 x 0,94 x 1,73 m) 

Hmotnost: 630 kg (prázdný) 

Tlaková nádoba: 1,3 m3

Vodní nádrž není zahrnuta – použijte 
samostanou vodní nádrž (2,9 x 1,6 x 2,35 m) 

(výška 3,7 m s Bulk nosičem) 
Hmotnost: 1340 kg (prázdné)  

1525 kg (s Bulk nosičem)

AMPHIBLAST™
Tento všestranný abrazivní tryskací systém kombinuje osvědčené  
a známé ovládací prvky Schmidt s inovativní technologií  vstřikování 
vlhkosti .  V jedné jednotce tak vznikla vysoce produktivní a snadno 
ovladatelná kombinace suchého a vlhkého tryskání.
Systém AmphiBlast je nejúčinnější a nejproduktivnější dvousložkový systém abrazivního tryskání. Na rozdíl od jiných 
systémů, které mixují abrazivo a vodu uvnitř nádoby, systém AmphiBlast vstřikuje vodu do proudu suchého abraziva za 
dávkovacím ventilem. Vstřikování vody probíhá pomocí patentového, uživatelsky přívětivého a přesného vstřikovacího 
zařízení. Díky tomu lze rychle a přesně řídit všechny zdroje: stlačený vzduch, abrazivo i vodu. Přesnou regulací tak 
můžeme dosáhnout optimálního čistícího výkonu při zachování efektivního využití abraziva i vody. Na ovládacím panelu 
můžeme jednoduše přepnout mezi mokrým a suchým tryskáním, ofukem a oplachem bez toho, aniž bychom museli 
vypnout přívod vzduchu, abraziva nebo vody.

AmphiBlast je jediný kombinovaný systém 
suchého a mokrého tryskání,  který umožňuje 
přesné ovládání a nastavení všech zdrojů 
tryskání:  vzduch, abrazivo, voda, a umožňuje 
snadné přepínání mezi jednotl ivými režimy bez
nutnosti  úpravy nastavení některého ze zdrojů. 

MAXIMÁLNÍ 
VŠESTRANNOST

Unikátní patentovaná technologie Softwash automaticky snižuje 
tlak na tryskách a zvyšuje tok vody pro velmi efektivní jemné 
oplachování. Tuto funkci lze aktivovat přepínačem na ovládacím 
panelu. Přepnutím zpět se tryskací jednotka vrátí zpět na původní 
nastavení. Aktivace režimu ofuku je stejně snadná, jednoduše 
spínačem na ovládacím panelu zastavíte průtok vody a umožníte 
volné proudění vzduchu tryskou. Vedle jiných možností využití 
tento režim umožňuje vysušení otryskané plochy.

Oplachování/  vysoušení

Srdcem celého zařízení je robustní, pneumaticky ovládaný, dávkovací ventil Schmidt 
Thompson® II, používaný celosvětově již téměř dvě desetiletí a schopný dávkovat 
širokou škálu hrubého nebo jemného abraziva v systému AmphiBlast. Suché tryskání  
s AmphiBlastem vykazuje stejnou produktivitu a bezpečnost jako ostatní tryskací 
systémy Schmidt. Při tryskání za mokra mohou operátoři nastavit a okamžitě kontrolovat 
jakoukoli změnu průtoku vody pomocí měřicího přístroje. To umožňuje obsluze volit  
a dávkovat množství vody a minimalizovat její spotřebu, maximalizovat produktivitu  
s minimální spotřebou abraziva nebo provádět jiné účelné nastavení systému.




