
Podendo operar com diversos abrasivos como
areia, granalha de aço, granalha de aço inox, óxido
de alumínio, abrasivos plásticos etc., é o equipamento
indicado para o acabamento de superfícies, limpeza
de peças metálicas, fosqueamento, remoção de
carepas de laminação, preparação para ancoragem de
tintas, metalização, plasma, emborrachamento, para
decoração ou gravação através de máscaras em
vidro, plásticos, metais, acabamento e rebarbamento.

Os jatos Pressurizados Multiabrasivos modelo P foram
projetados para operar com pressão de até 7,7Bar
(110 PSI). São construídos de acordo com a norma
ASME revisão 2001 seção VIII divisão I bem como
atendem as principais normas internacionais de
segurança como por exemplo a 97/23/EC e a
brasileira NR-13. O vaso de pressão é soldado pelo
processo de arco submerso por soldadores
qualificados, sendo que todos os equipamentos são
testados hidrostaticamente à pressão 12Bar (170PSI).
Os jatos são equipados ainda com os seguintes
acessórios originais: Manômetro, peneira
classificadora do abrasivo, alça ou gancho para
içamento, janela de inspeção, válvula esférica para
admissão do ar, válvula pop up construída em
poliuretano com formato semi-esférico que garante
melhor vedação, válvula esférica de dosagem do ar,
válvula esférica para despressurização, separador de
umidade por centrifugação e válvula de dosagem do
abrasivo com furo calibrado, a qual dispensa a
necessidade de regualgem, possibilita maior
produtividade e possuindo baixíssimo custo de
manutenção.
É indispensável que o cliente ao adquirir uma máquina
que vem equipada com todos os itens acima adquira
também um kit de bico/mangueira bem como um kit de
acionamento e um kit de proteção do operador (os
quais devem ser aprovados pelas autoridades locais).
Os kits mais utilizados estão descritos no verso deste
catálogo. Além dos itens acima, são fornecidos
opcionalmente com o equipamento os seguintes:
Rodízios, bicos de jato úmido, bicos e dispositivos
para jateamento interno de tubos, filtro coalescente,
etc.
Os jatos pressurizados são produzidos com
capacidade de 42 à 4.500 litros (1,5 à 160 cu. ft.), com
saída para um ou mais operadores, com câmara
simples ou dupla. No verso deste catálogo damos as
características dos modelos mais comercializados,
todos os equipamentos podem operar com cabines de
jateamento com recuperação automática ou semi-
automática do abrasivo. Distribuidor Autorizado



KITS DE PROTEÇÃO PARA O OPERADOR

Econômico

Industrial

Para uso esporádico preferencialmente com abrasivos que
não contenham sílica. Capacete de alumínio, visor em vidro,
protetor em tela, entrada de ar forçada na parte traseira,
blusão em nylon, mini - filtro em carvão ativado, válvula de
dosagem de ar, par de luvas em couro, mangueira de ar.

Para uso constante, garante total proteção e conforto ao
operador.
Capacete em plástico, com visor panorâmico, entrada de ar
na parte traseira através de duto dimensionado para a
redução de ruído, pala em nylon de alta resistência com
colarinho para vedação, filtro com carvão ativado equipado
com regulador de pressão / vazão e manômetro.

KITS DE ACIONAMENTO

Industrial - A

Industrial - B

Para uso constante, podendo operar em máquinas com múltiplas saídas,
acionando-se o gatilho existente na ponta da mangueira libera e / ou
interrompe-se o fluxo de abrasivo estrangulando a mangueira de jateamento.
O segmento de mangueira onde ocorre o fechamento pela atuação de um
cilindro pneumático é especial, sendo que sua forma construtiva (dupla)
impede que ocorra vazamento mesmo quando a mesma estiver desgastada.

Também para uso constante é indicado principalmente onde se queira
combinar a interrupção do jateamento com a recarga da máquina, as válvulas
de admissão de ar e de despressurização são comandadas em conjunto pelo
gatilho existente na ponta da mangueira. A máquina de jateamento será
automaticamente pressurizada quando do acionamento do gatilho e
despressurizada quando o mesmo for solto.
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