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Výhradní zastoupení pro ČR:

NorWit,s.r.o.
Na Kopečku 81/5, 290 01 Poděbrady III
www.norwit.cz
info@norwit.cz

Provozovny:

Čechy
Písková Lhota 211, 290 01 Poděbrady 
tel.: 325 615 901, 325 615 902
fax: 325 615 210

Morava
Pustiměř 265, 683 21 Pustiměř
tel.: 541 425 911

V Ý H R A D N Í  Z A S T O U P E N Í  V  Č R

Tryskací soupravy  
Dr. Schulze:

Dr. Schulze uvádí novou řadu inovativních 
tryskacích souprav kompletně vlastní konstrukce!

 - tryskání s minimální prašností, šetrné k životnímu prostředí
 - rovnoměrné opracování velkých ploch v nejkratším možném čase
 - elektrický pohon pojezdu s plynule nastavitelnou rychlostí
 - všechny ovládací prvky ergonomicky rozmístěné a snadno přístupné
 - plně automatický, elektropneumatický systém čištění filtrů
 - metací kolo z vysokopevnostní slitiny, vysoká trvanlivost
 - součásti lakovány práškovou barvou, vysoká životnost

odstraňování: 

zdrsňování: 

čištění:

zvyšování 
protiskluznosti

pryžové a epoxidové vrstvy, 
tvrdá vsypová plniva,  

vodorovná značení

např. příprava betonových 
podlah před nanášením dalších 

povrchových vrstev

betonové povrchy, asfalt, 
kámen, kovy

vnitřní i venkovní povrchy, 
chodníky, komunikace

DSBM-400 SBU

DSBM-400 FU
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Tryskací soupravy s uzavřeným oběhem abraziva jsou navrženy pro rychlé opracování velkých 
ploch, například podlah průmyslových objektů, komunikací, parkovišť, přistávacích a startovacích 
drah, lodních palub, apod. Robustní konstrukce stroje je zárukou maximálních denních výkonů. 
Důmyslné použití a rozmístění ovládacích prvků i automatická regulace rychlosti pojezdu přispívají 
k snadné a jednoduché obsluze celé soupravy. 
Tryskací souprava má dvě hlavní části: tryskací stroj a filtrační zařízení.

V tryskacím stroji je abrazivo (obvykle ocelové broky) metacím 
kolem urychleno na vysokou rychlost a vrháno proti povrchu. 
Povrch je tak postupně opracováván v pásech odpovídajících 
pracovní šířce stroje. Kvalita výsledného povrchu a intenzita 
opracovávání závisí na množství tryskaného abraziva a rychlosti 
pojezdu stroje.

Nepoškozené částečky abraziva se po kontaktu s podlahou automaticky 
vrací do okruhu. Ostatní vznikající nečistoty (prach, úlomky opotřebeného 
abraziva a odstraněný materiál) postupují do plně automatického filtrač-
ního zařízení s integrovaným systémem čištění filtrů.
Ve filtračním zařízení je vzduch zbaven nečistot a vrácen do prostředí. 
Veškerý odpad se shromažďuje v praktickém kontejneru vybaveném 
přepravními kolečky.

DSBM-250 SBU

DSBM-250 FU

Funkce

Tryskací stroj

Filtrační zařízení

DSBM-250 DSBM-400
tryskací stroj

typ DSBM-250 SBU DSBM-400 SBU
pracovní šířka [mm] 250 400
motor 7,5 kW, 400 V, 32 A 11,0 kW, 400 V, 32 A
rychlost pojezdu [m/min] 0–40
výkon [m2/h] 80 120
zásoba broků [kg] 20 30
délka [mm] 1700 1800
šířka [mm] 400 570
výška [mm] 1050 1200
hmotnost [kg] 335 420

filtrační zařízení
typ DSBM-250 FU DSBM-400 FU
motor 4 kW, 400 V, 32 A 5,5 kW, 400 V, 32 A
max. průtok vzduchu [m3/h] 1620 2280
filtr 5 vložek 8 vložek
objem nádoby na prach [l] 85 120
délka [mm] 1600 2000
šířka [mm] 840 840
výška [mm] 1260 1520
hmotnost [kg] 285 480
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