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Vaše jistota
ve světě
tepelných
izolací
Souprava na vlhčenou aplikaci
Aplikační stroj TAJFUN Klasik

Vozík s nádrží 130 l + Čerpadlo

Srovnávač – Wall Scrubber

Tryska

Aplikační stroje TAJFUN - české stroje na foukání izolace
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Klasik
Digitální
voltmetr

Objem násypky
310 litrů

Odnímatelná
násypka pro
snazší přepravu

Samostatné
ovládání
čechradel a turbín

Násypka vnitřní

objem 310 dm3

Max. příkon
obou ventilátorů

2800 W

Příkon
hlavního motoru

1100 W

Celkové rozměry
bez kliky v mm
(š x h x v)

750 x 1050 x 1250

Hmotnost

189 kg

Průměr
výstupní hubice

75 mm

Napájení

Napájení 230 V

Jištění

Turniketový
podavač

2 výkonné
turbíny

Technické parametry

Bezdrátové
dálkové ovládání
s velkým
dosahem

Pojezdová
kolečka

Moderně koncipovaná elektroinstalace s využitím
frekvenčního měniče umožňuje plynulý rozběh stroje
s připojením do běžné el. sítě.

230 V / 50 Hz
Digitální voltmetr
16 A

Výkonnost
zařízení

Dopravní výkon
zařízení je závislý na
hustotě (objemové
hmotnosti) foukaného
materiálu

Výkon stroje
(suchý materiál)

cca 750 kg/hod
celulózové izolace
(Tempelan,
Česká Celulóza)

Výroba a prodej:
ENROLL CZ spol. s r.o.
Nová Ves 190
463 31 Chrastava u Liberce

Telefon: +420 482 720 511
e-mail: info@enroll.cz

www.enroll.cz

Důmyslná konstrukce umožňuje snadnou demontáž horní
násypky a odpojení el. rozvaděče od základny stroje a tím
usnadní jeho přepravu i v menších vozidlech.
Stroj TAJFUN Klasik umožňuje aplikaci všech běžně
používaných celulózových izolací (TEMPELAN, ČESKÁ
CELULÓZA, apod.), izolací z rozvolněného polystyrénu
(STYROBALL, STYROBALL PLUS apod.), částečně i izolací
z minerálních vat a PUR izolací.
Stroj TAJFUN lze zakoupit jako sestavu včetně hadic, spojek
a lze ji doplnit dalším příslušenstvím pro aplikaci s vlhčením.
Naše společnost zajišťuje bezplatné školení aplikace
foukaných izolací a na jeho základě vystaví certifikát.

ENROLL CZ + TAJFUN = TRADICE a ZKUŠENOST

výrobce foukaných
izolací a strojů pro
jejich aplikaci

