
Når man taler om blæsekabiner er der i dag flere muligheder for såvel udstyr, blæsemetode og 
størrelser på kabiner og udstyr. Vi har her kort fortalt om de muligheder som vi tilbyder på  
området.
I vort program har vi forhandlingen af flere mærker, som henvender sig på dette marked. Sammen 
finder vi altid den rette løsning.

  
  Blæsekabiner

Anvendelse Produkt Fordele

Afrensning af metal  
overflader. 
Fjernelse af rust og 
glødeskalbelægninger på 
metaloverflader.
Fjernelse af anløbsfarve.
Mattering af overflader

Tryk blæsning 
Kompakte anlæg som enten har side eller 
frontdør.
ECO anlæg: Frontbetjent låge med separat 
filterenhed.
CAB anlæg: Kompakt samlet anlæg med 
sidedøre og integreret cyklon og filter.

Reducere tidsforbruget og stadig 
opnå det fine resultat ved  
glasblæsning.

Afrensning af autodele og 
emner til industrien.

Vådblæsning 
Kombineret vandholdig væske der  
sammen med blæsemiddel pumpes rundt 
i kabinen, for at rense overfladen.

Vådblæsning og affedtning i  
samme proces.
Blæsemiddel og vand blandingen 
pumpes via en polyuretan pumpe 
til blæsepistolen, som er forsynet 
med en dyse.

En skånsom blæsning – 
hvor der blæses både med 
et keramisk blæsemiddel 
og med et glasperler.  
Processen består ofte af 
både en slibende og en 
polerende blæsning.

Micro Blæsning 
På sarte overflader kan der med fordel 
anvendes micro blæsning, for at udjævne 
eller udglatte overfladen.

Micropistolen forsynet med et ny 
udviklet dobbelt injektorsystem, 
som giver et meget jævnt 
blæseresultat.

Container løsning som 
samler fristråle blæsning i 
et lukket rum.

Sandblæserum 
Kontakt os for mere information. 
102, 20 ” og 40” container løsninger.

Hurtig standard mobilt  
blæsesystem som kun skal tilkobles 
strøm og trykluft for at kunne 
fungerer.

Afrensning af metal, plast 
eller andre overflader.
Fjernelse af anløbsfarve.
Eller mattering af  
overflader.

Injektor blæsning
Kompakte anlæg som enten har side eller 
frontdør.
ECO anlæg: Frontbetjent låge med separat 
filterenhed.
CAB anlæg: Kompakt samlet anlæg med 
sidedøre og integreret cyklon og filter

Nemt at lave optimeringer, idet 
det under hele blæseprocessen 
kommer ensartet medieflow med 
op gennem dysen.

Sikkerhedsudstyr og  
Reservedele til  
Blæsekabiner

Udstyr og reservedele
Hjelm, overall, læder handsker, Kobling, 
slanger, sikkerhedsglas, filter,  
pistoler og dyser.

Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne


