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nd l sningsslange 2,5  (2x15 l m)
ds gnings nktion
oppelt olt klemme 
ilsl tning 2,5
adiost ring C70
ilsl tningska el 230 V 10m

Spe ial rktø

Cellfloc C355  230 V

Luftm ngde [m³/h] 
aksimal materiale delse 

(Cellulose) [kg/h]
gen gt 

427 672 115 kg

Elektrisk tilsl tning aksimalt strøm or r g (KW) ern et ening

230 V / 13 A 3,35 Ja/Yes

nd l sningsslange    l m
dtr k art l sse ord til materiales kke
ster ar sl sehastighed
ds gnings nktion
oppelt olt klemme 
ilsl tning 2,5

F ern et ening C70
ilsl tningska el 230 V 10m

Spe ial rktø

Cellfloc C390  230 V

Luftm ngde [m³/h] 
aksimal materiale delse 

ell lose  kg h gen gt 

510 867 115 kg

lektrisk tilsl tning aksimalt 
strøm or r g 

ern et ening

230 V / 16 A 3,45 Ja/Yes
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nd l sningsslange 3 (2x15lfm)
dtr kkeligt l sse ord til materiales kke
ds gnings nktion

( ds gningsslange 1x3m)
Automatisk elektrisk materialesk er

nktion Spray  eller low
ern et ent l t og materiale reg lering
o elt olt klemme 
ilsl tning 3

F ern et ening C400
ilsl tningskabel 230 V 10m

Spe ial rktø

Cellfloc C410  230 V

tm ngde m h  aksimal materiale delse 
ell lose  kg h

gen gt 

502 1212 150 kg

lektrisk tilsl tning aksimalt strøm or r g ern et ening 

230 V / 16 A 3,5 Ja/Yes

dtr kkeligt l sse ord til materiales kke

 materialesk er

ern et ent l t og materiale reg lering
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C410 har en meget høj 
materialetilførsel og er samtidig 
velegnet til brug ved spray-isolering. 
"En rigtig allround maskine"



nd l sningsslange 3,5
(1x20l m 1x15l m)

dtr kkeligt l sse ord til materiales kke
ds gnings nktion

( ds gningsslange 1x3m)
Automatisk materialsk er

ern et ent l t og materiale reg lering 
o elt olt klemme 

Redu ering ra  til 
F ern et ening C400

ilsl tningska el 230 V 10m
Spe ial rktø

Cellfloc C540  380 V

tm ngde m h
aksimal materiale delse 

ell lose  kg h gen gt 

1160 1600 250 kg

lektrisk tilsl tning
aksimalt 

strøm or r g 
ern et ening

380 V / 16 A 8,3 Ja/Yes 4

INDBLÆSNINGSMASKINE

nr: 10541-00
Med Læssebord 
ca. 1000 l 
kapacitet

NR: 10540-00
læssebord ca. 700l - 1000 l
kapacitet



nd l sningsslange  (2x15l m)
ds gnings nktion

Do elt olt klemme (4x)
ilsl tning 3

Kabel eller ern et ening C70
2 derligere l se rk
2 x tilsl tningska el 230 V 10m
Spe ial rktø
900 Liter kapa itet

lere indstillinger p  l se rket

Cellfloc C9000  2 x 230 V / 380 V

tm ngde m h aksimal materiale delse 
ell lose  kg h

gen gt 

920 1000 200 kg

lektrisk tilsl tning
aksimalt 

strøm or r g 
ern et ening

2x 230V / 380 V / 16 A 5,9 Tilvalg
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med kabelfjernbetjening og fødder 

Trådløs fjernbetjening kan tilkøbes

Fås også med hjul 



edningens længde 25 m

25 m  – an endes til C50 eller til 70

ender + modtager ar ca. 200 m række idde bent  

n endes med C410 + C540
em ernst ring a  materialetil rsel  og lu tmængde 
ække idde ca. 400 m bent

Længde 1  m
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fjernbetjening med ledning c50

Forlængerledning

fjernbetjening c70

fjernbetjening c400

Modtager-forlængerledning til C400

forlængerledning - 
Til fjernbetjening c 400
inkl  stik variable længder

tilslutningskabel til maskiner 10 m



il dsa ning a  testomr der  diameter 5 mm
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Test redskaber 

Test kurv 

il a pr ning a  maskinens indstillinger

Hængevægt med viser 
digital hængevægt

il at e e testkur en

testrør-set

est ende a  sti kers  r r og ægt 

Stickers

hulsav til testrør
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slanger, tilslutninger og tilbhør

indblæsningsslange 15 lbm 50 mm

indblæsningsslange 15 lbm 63 mm

indblæsningsslange 15 lbm 76 mm

transportslange 20 lbm 50 mm 

 transportslange 20 lbm 63 mm

 transportslange 20 lbm 76 mm

transportslange 20 lbm 90 mm

dobbelt-bolt- klemmer



il tætning ed indblæsning 
Alle diameterst rrelser

il slager p  op til  m  elegnet til 
 og  mm slangetilslutning 

re enstre  
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slangestrop med ophæng 

bindestrop til sprayslange

tætningssvamp

slangetromle cf - sr 800

76/63 tilslutning 
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slangetilslutninger

slangereduceringer

direktreducering
sluse



2x 63 / 50 mm DM 

2x 76 / 50 mm DM 
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Drejetilslutning

drejereducering

Y- tilslutningsstykke

Styreboks C2

ulig ed or  x 230 V tilslutninger 
n/  unktion, ia C400

kan st res alene eller sammen med u t n   unktion



2 x Turbineblæsere 1,3 kW
ilslutning med nr. 36100-00 og  Y - st kke nr. 50622-01/02 
an an endes med eller uden maskine
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udsugningsteknik 

opsamlingstønde 

an an endes ed direkte udsugning ia maskine 
eller sammen med tillægsblæser ili  C260, 

apa itet ca. 230 l

tillægsturbineblæser C260

udsugningssæt
Kombination med opsamlingst nde 
tillægsblæser ili og tilslutningsst kke 
(DM63/76), samt 3 stk. sække og 15 m 
transportslange (63/76mm)

PP sække



il an endelse ed CSO und CSS 
spra pro esser

il an endelse ed akustikisolering eller 
brandisolering
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Spray teknik 

Spray-Dyse 
ben indblæsning  spra  

ærkt  til a retning a  spra isolering 

COBRA SPRAYjet



25 bar pumpe, 120 liter be older p  ogn med 
lu tdæk og original slange ca. 5 m

lange med tud og kobling

H tr kspumpe 
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c125 Spray-pumpe-vogn

Sprayslange

C130 Specialpumpe



R rdiameter 50 mm dre ed se 
med tilslutning 63 mm  

Dre ed se med tilslutning 63 mm  
Sæt med r r Ø 25/35/50 mm  udski telig 

dlu tet dre ed se med  mm r r og 
tilslutningsst kke 63 mm

dlu tet dre ed se med  mm r r og 
tilslutningsst kke  mm
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Dyseteknik

Tilslutningsstykke Ø 

udluftningsdel 
mb gningssæt  mb gning til udlu tet dre ed se  



Komplet sæt som ist p  oto
R r  b ede Ø 25/35/50 mm
R r  lige  Ø 15/20 mm

ilslutningsst kker 76/63 mm
mb gnings ærkt  - sæt
ulsa  sæt 121/50/35/25 mm
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ærkt  til omb gning + n gle +  str  
ulsa  25/35/50/121 mm

ang til omb gning a  dre ed se  n gle 

nd l sningsrør med k glehane
15 mm lige nr. 60610-01
20 mm lige nr. 60610-02
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Ombygningsværktøjssæt + 
Hulsav

Flowjet Rør med Kuglehane

Hulsav ass.

Hulsav 25 mm = nr. 60156-01 
Hulsav 35 mm = nr. 60156-02 
Hulsav 50 mm =  nr. 60156-03 
Hulsav 121 mm =  nr. 60156-4

Hulsav - sæt 
ulsa  sæt 25/35/50/121 mm

Flowjet Rør Ø 
15 mm lige nr. 60600-01 
20 mm lige nr. 60600-02 
25 mm bøjet nr. 60600-03 
35 mm bøjet nr. 60600-04 
50 mm bøjet nr. 60600-05



3 x A gang 76mm 
1 x ilgang 76 mm
Variabel  indes ogs  med  mm 
model med ernbet ening

il a pr ning a  aser og str m

enerator model  ed arende delse p   ase  
 k  onda en inmotor model   

lektronisk generatorst ring  anuel start  ank olumen    
anel til stik   uko  ægt a   kg  l i mm  

 

enerator model    ed arende delse   k   ang ard 
en inmotor model  ra m   otor delse   ed  min enerator  

   solationso er gning  st ring  elektronisk start  ank ol men   
iter  l i mm   ls t        poler     h ko  gt 
a   kg 
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Elektrisk omskifter 
il elektrisk omstilling a  materiale output 

Generator (C355)

Generator (C390/410)

Fase-tester (C540)

enerator model   ed arende delse p   ase  
 k  onda ben inmotor model    

lektronisk generatorst ring  lektronisk start  ank olumen   
iter  anel til str mstik    uko         
ægt  a   kg  l i mm  

Generator (C540)



ndedræts ærn M-100  med komfort 
ansigtsbesk ttelse „carbonat“ isir klar 
Versaflo TR-300 blæseen ed inkl. ladeapp  / 
slange / bærestrop / tilbe r  5 stk. ilter

ndedræts ærn med bl d top S-333LG
Versaflo TR-300 blæseen ed inkl. ladeapp  /  
slange  bærestrop  tilbe r   stk  ilter
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3 M Start-sæt

http://www.caulfieldindustrial.com/product_images/caulfieldindustrial.com/22-216X_L.jpg
http://www.caulfieldindustrial.com/product_images/caulfieldindustrial.com/22-216X_L.jpg
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3M Støvmaske 
FFP2 Cool Flow 
Med udåndingsventil 

Arbejdshandsker Maxi Flex 
Forskellige str. fra 12 sk. 

Softshell Jakke 
med valgfrit tryk  

Øvrige tekstiler
med tryk kan 
bestilles 



3x indblæsningsslange 50/63/76 mm 
3x slangetilslutninger 50/63/76 mm til rende 
klemmer 3 x slangestrop

3x indblæsningsslange 3/76 mm
tilhørende klemmer
3x dre e tilslutninger eller dre e redu eringer rit alg  (76/63) 63/76mm

3x transportslange 50/63/76 mm 
3x slangetilslutning 50/63/76mm 
dertilhørende klemmer
1 x slangestrop
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Slangeforlængelse - sæt
5 lbm. indblæsningsslange 50/63/76 mm 

1 stk. slangetilslutning 50/63/76 mm
2 x klemmer 50/63/76 mm
1 x slangestrop

Slagnereducering - sæt 
15 lbm. indblæsningsslange 50/63/76/90 mm
1 stk. redu eringer 63-50/76-63/90-76 mm 
2 x klemmer 63-50/76-63/90-76 mm
1 x slangestrop

Slangesæt

Slangesæt + 
drejetilslutninger eller reduceringer

Transportslangesæt



C355 indblæsningsmaskine i lge prisliste 

estsæt

psamlingst nde

ætningss amp

 indblæsningsmaskine i lge prisliste 

estsæt

psamlingst nde

ætningss amp
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Startsæt med C 355 Indblæsningsmaskine

C 410 Spray & indblæsningsmaskine



 indblæsningsmaskine i lge prisliste 

estsæt
psamlingst nde
ætningss amp

+

Komplet sæt best ende som ist p  oto
R r b et Ø 25/35/50 mm
R r lige Ø 15/20 mm
Kunststofr r ringer

ilslutningsst kker 76/63 mm
mb gnings ærkt   sæt
ulsa   sæt 121/50/35/25 mm
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C 410 Spray og Indblæsningsmaskine
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  ndblæsningsmaskine i lg  prisliste 

estsæt Nr. 50101-00
psamlingst nde   stk  sække Nr. 60200-00
ætningss amp Nr. 50405-01
t reboks Nr. 36100-00
illægsblæser Nr. 36101-00

Træfibersæt 

C 410 Spray og Indblæsningsmaskine
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Pris p  orespørgsel

Trailer til mobil enhed




