
Sponge-Jet Recyclers® (Recicladores Sponge-Jet)

Reduzem os requisitos de materiais até 
95% com a reciclagem dos abrasivos
Os Sponge-Jet Recyclers elétricos ou pneumáticos, de grande mobilidade, 
reduzem de maneira eficiente o consumo de abrasivos, separando os abrasivos 
Sponge Media bons e que podem ser reutilizados, da poeira, contaminantes 
e/ou resíduos potencialmente nocivos, que normalmente passariam a ser 
transportados pelo ar. Reutilizando as Sponge Media de 6 a 15 vezes, o custo 

de abrasivos é reuduzido em até 95%, assim como os custos de frete, manuseio, 
limpeza e descarte.

Visite Sponge-Jet, Inc. em www.Spongejet.com ou ligue para +1 603-610-7950  
para obter mais informações sobre o sistema Sponge Blasting™
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35-P Sponge-Jet Recycler™

Um equipamento confiável e eficiente para todo tipo de projeto

REQUISITOS: 
Mínimo, compressor de 2.832 L/min (100 CFM) a 2 bar  
(30 PSI) com diâmetro interno 1,27 cm (0,5 polegada),  

2 ressaltos, acessório tipo Chicago

Altura - 122 cm (48 pol.)

Largura - 84 cm (33 pol.)

Comprimento - 84 cm (33 pol.)

Peso - 136 kg (300 libras)

35-E Sponge-Jet Recycler™

Confiável e eficiente - com a mesma capacidade que o 
Sponge-Jet Recycler 35-P, porém alimentado eletricamente

Altura - 137 cm (54 pol.)

Largura - 84 cm (33 pol.)

Comprimento - 84 cm (33 pol.)

Peso - 148 kg (325 libras)

Altura - 122 cm (48 pol.)

Largura - 84 cm (33 pol.)

Comprimento - 84 cm (33 pol.)

Peso - 42 kg (92 libras)

REQUISITOS:
Vendido com ou sem o Recycler

Estrutura para suspensão do Sponge Jet Recycler™

Estrutura de aço soldado, revestida com pintura 
eletrostática a pó; fixada facilmente nos Recyclers  
da série 35

NOVO! 
Estrutura para 

suspensão
OPCIONAL

SISTEMAS DE RECICLAGEM

LEVES, DE GRANDE MOBILIDADE

REDUZEM OS CUSTOS DE MANUSEIO E 

TRANSPORTE RECICLANDO OS MATERIAIS 

ABRASIVOS SPONGE MEDIA NO TRABALHO
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