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                                   Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů 
 

SANDMASTER 
 
Když se nás zeptáte,který z přístrojů na otryskávání doporučuji,vždy Vám budu radit – Sandmaster. Důvod je prostý. Tato 
zařízení pracují bezchybně hodiny,dny,měsíce,roky – prostě vyplatí se je pořídit za jejich vyšší cenu. Umožňují skutečně 
precizní práci,je možné použít různá media,různé průměry trysek,jsou plynule regulovatelné již od 0.3 baru až do maxima 8 
baru. Kdo Sandmaster má,rozhodně doporučení o možnosti nákupu levnějších zařízení přejde s klidným úsměvem. Když 
jsem na podzim minulého roku dodával nový Sandmaster do Muzea hlavního města Prahy, tak jsem se musel zeptat na osud 
prvního přístroje, který jsem v Čechách prodal tomuto muzeu. To se psal rok tuším 1994. A byl jsem rád za odpověď, že je 
stále ještě v provozu.Je v tom samozřejmě trochu mé nostalgie, ale  na druhou stranu, ruku na srdce – který přístroj je 
schopen pracovat dvacet let – a o tom je Sandmaster. 
 
Začnu těmi nejrozšířenějšími, které jsou určeny pro práci v exteriéru 
 

 

FG1 – 93 Restauro 

 
jednokomorový zásobník na medium,součástí 
základní výbavy je ultrair filter pro odlučování 
kondenzátů vody a oleje obsažené ve 
stlačeném vzduchu – tudíž záruka 
bezproblémového nasazení v exteriéru, 
osazen tryskou Ø 0.6mm. Možnost výměny a 
použití trysek s průměrem 0.5 – 0.8 – 1.2 – 
1.8mm. Plynulá regulace bohatosti 
směsi.Kompletně připravený k použití,bez 
kompresoru. 

 

Přípojka: 230V/50Hz;185VA 
Přípojka vzduchu: 1/8“ 
Otryskávací tlak: 0.3-8.0bar 
Medium: cca 5 – 500my 
Rozměry: 220x320x350mm 
Váha:18kg 
 
Obj.číslo HAFG193R                           100.200,00 

 

FG2 – 94 Restauro 

 
dvokomorový typ. Umožňuje okamžité 
nasazení dvou různých medií,dvou různých 
tlaků otryskávání,dvou různých bohatostí 
směsi. Ostatní vybavení totožné s předchozím 
modelem. Základní vybavení tryskami 0.4 a 
0.6mm. 
 
 
 
 
 
 
 

Připojka:230V/50Hz;185VA 
Přípojka vzduchu:1/8“ 
Otryskávací tlak:0.3-8.0bar 
Medium cca 5 – 500my 
Rozměry:350x375x350mm 
Váha:30kg 
 
Obj.číslo HAFG294R                           148.710,00 
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                                   Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů 
 

SANDMASTER 
 
S verzemi Restauro samozřejmě můžete pracovat i v ateliéru, jsou dostatečně mobilní, ale pak tu máme verze vysloveně pro 
ateliér, FG 1-93, FG 2-94 a FG 3-92.Technickým vybavením odpovídají verzím Restauro, liší se počtem samostatných komor 
se separátním  nastavením tlaku a bohatosti směsi na každé komoře nu a verze dvou a tříkomorové mají i malou 
vestavěnou otryskávací kabinu. 
 

 

FG1 – 93  

 
jednokomorový zásobník na medium,je osazen 
tryskou Ø 0.6mm. Možnost výměny a použití trysek 
s průměrem 0.5 – 0.8 – 1.2 – 1.8mm. Plynulá 
regulace bohatosti směsi.Kompletně připravený 
k použití,bez kompresoru. 

 

 

 

Přípojka: 230V/50Hz;185VA 
Přípojka vzduchu: 1/8“ 
Otryskávací tlak: 0.3-8.0bar 
Medium: cca 5 – 500my 
Rozměry: 220x320x350mm 
Váha:17kg 
 
 
Obj.číslo HAFG193                                         88.110,00 

 

FG2 – 94  

 
dvokomorový typ. Umožňuje okamžité nasazení 
dvou různých medií,dvou různých tlaků 
otryskávání,dvou různých bohatostí směsi. Ostatní 
vybavení totožné s předchozím modelem. Základní 
vybavení tryskami 0.4 a 0.6mm. 
 
 
 
 
 
 
 

Připojka:230V/50Hz;185VA 
Přípojka vzduchu:1/8“ 
Otryskávací tlak:0.3-8.0bar 
Medium cca 5 – 500my 
Rozměry:350x375x350mm 
Váha:30kg 
 
Obj.číslo HAFG294                                       138.750,00 

 
 
 
 
 
Obj.číslo HAFG3-92  Sandmaster FG3-92  popis FG2-94, se třemi komorami/ vyobrazení na následující straně         165.140,00 
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                                   Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů 
 

SANDMASTER 
 
Sandmaster nejsou jen otryskávací přístroje. Pro práci v ateliéru  Vám může být dobrým pomocníkem speciální pracovní stůl 
koncipovaný pro umístění odlučovače prachu nebo pracovní kabiny na otraskávání o rozměru 460x300x200mm. Na 
vyobrazení vlevo je v kombinaci s tříkomorovou verzi FG3-92 a odlučovačem ( samostatné vyobrazení vpravo. Na středním 
obrázku je pak zachycena precizní práce při čistění ve vestavěné komoře ( součást verzí FG2-94 a FG3-92 
 

           

Pracovní stůl                    22.590,00  Komora bez vyobrazení34.110,00            Odlučovač prachu     49.650,00 
 

SANDMASTER FB 1 
 
Nový, kompaktní přístroj v nabídce  
 

 

SANDMASTER FB1 
 
Přístroj je vybaven jedním zásobníkem na 
otryskávací medium, otryskávací hadicí 
s délkou 1,5metu a tryskou s vnitřním 
průměrem 0,8 mm. Zákazník si může zvolit/ 
vyměnit tuto trysku v základním setu bez 
příplatku za trysku s průměrem 0,4-1,2-
1,8mm. Za příplatek lze dodat i trysku 
s průměrem 2,7mm. Otryskávací přístroj je 
samozřejmně vybaven manometrem, nožním 
spínačem a regulátorem otryskávacího tlaku. 
Je určen pro práci s medii v pásmu 46-180µ. 
Poněvadž se jedná o kompaktní přístroj, patří 
do základního setu  i popruh na přenášení 
 
Rozměry: 340x210x310mm 
Přípojka k zdroji vzduchu 1/8“ 
Tlak regulovatelný v pásmu 0,5 – 8 barů 
Spotřeba vzduchu při práci s tryskou Ø 1,2mm 
je při tlaku 3 bary cca 100litrů/min 
 
 
 
 
 
 
Obj.číslo HAFB1                                 46.985,00 

 


