
Minden, amire szükség van a szárazjég készítéshez
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Termelési egység

Demonstrációs szoba

FILOZÓFIA

- 2 - VÁLLALAT

A München déli részén fekvő DIS Dry Ice Systems GmbH & 
Co. KG cégnek a hatékony szárazjég tisztítás a fő profilja. 
Ez egy olyan eljárás, amely nemcsak környezetkímélő, 
hanem termelésnövekedést elősegítő, valamint 
költségcsökkentő is egyben. 

Több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakembereink 
pedig hatalmas tudással rendelkeznek. Olyan korszerű 
technológiát alkalmazunk, amely az Önök tisztítási 
módszereit gazdaságossá teszi. 

Cégünk fő tevékenysége az ügyfelek kiszolgálása, valamint 
a környezet megóvása. DIS Dry Ice Systems GmbH & Co. 
KG cégnél mindent megkaphat az alapanyagtól, a 
gyártástól, a szervízeléstől, a modern szárazjég szórás 
technológia értékesítésétől a szárazjég gyártásig.
 – Mindent egy helyről! – 

Összehasonlítva más hagyományos tisztító eljárásokkal a 
szárazjég szórás különösen hatékony, környezetkímélő 
módszer, amely nem károsítja a tisztítandó anyagot. 

Képzőközpontunkban mindent megtudhat, amire szüksége 
van a szárazjég szóró technológiával kapcsolatban, illetve 
annak kiterjedt használatáról. A szárazjég szóró helyiség 
lehetőséget biztosít a módszer gyakorlati kipróbálására.

Név: Soltszer 96 KFT.
Telephely/Székhely: 6320 Solt, Földvári út 96.
Tel/Fax: 78/486-091
Mobil: 30/383-7383
Weblap: www.soltszer.hu
E-mail: szellak@soltszer.hu



A nagynyomású szórás módszere, mint például a 
homokszórás, melyet festékek, szennyeződések, zsír és 
hasonló felületi szennyeződések eltávolítására használnak 
igen jól ismert. Az ipar a szárazjég darabkákat évek óta 
hatékony tisztítóanyagként használja. Nagy előnye ennek az 
eljárásnak, hogy a szárazjég szemcsék teljes mértékben 
elpárolognak a nagynyomású szórás után. Csak kizárólag a 
leváló szennyeződés marad meg. Ez teszi a szárazjég szórást 
különösen hatékony, környezetbarát tisztítóeljárássá, ami 
nem tesz károsodást a tisztítandó anyagban. 

A módszerről röviden 

Mi a szárazjég?

Hogyan készül a szárazjég?

Honnan lehet a szárazjég darabokat beszerezni?

ELJÁRÁS
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Szárazjég részecskék

Pelletizer Szárazjég gyártása

Co tartály
2  

A nagynyomású szóróanyag, szárazjégből áll, ami a 
o

széndioxid szilárd halmazállapota -79 C-on. A széndioxid 
szagtalan nem mérgező gáz, amelyet az italgyártásban 
használnak, például a sör vagy ásványvíz gyártásánál. A 
széndioxid hozzáadása biztosítja az italok friss ízét és 
hosszantartó eltarthatóságát. Ezen kívül használják még az 
élelmiszeriparban húsféleségek és húskészítmények 
hűtésére

A folyékony széndioxidot alacsony nyomású tárolótartályból 
(1. ábra) egy speciális szerkezetbe (pelletizer=szárazjég 
készítő berendezés) (2.ábra) juttatják, majd egy dugattyú 
segítségével összetömörítik. Ez a szalagpréses eljárás a 

ofolyékony széndioxidot hóvá alakítja -79 C fokon. Ezután egy 
dugattyú segítségével (3. ábra) azonos átmérőjű 
jégdarabokká préseli (4. ábra) aminek az átmérője kb. 3mm.

A legegyszerűbb módja az, ha saját magunk állítunk elő 
szárazjeget DIS Dry Ice Systems GmbH & Co. KG szárazjég 
készítő berendezése segítségével. Ha kisebb mennyiségre 
van szükségünk, akkor bármelyik országos gázszolgáltató 
cégtől beszerezhetjük és ezt 7 napon keresztül speciális 
szigetelésű dobozban tárolhatjuk. Egyszerűen csak kérje a 
beszállítóink listáját.

www.soltszer.huwww.soltszer.hu
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Ciklon fúvókás technológia

Jelentős teljesítménynövekedés

Alacsony sűrített levegő felhasználás

A jégdarabkák mennyiségének
 csökkenése a felhasználás során

A DIS Dry Ice Systems módszere 
jelentősen olcsóbb és jóval 
hatékonyabb más gyártókhoz képest

A 21. század tisztító eljárása

Hogyan működik a tisztító eljárás?

Ciklon fúvókaHagyományos fúvóka

Leválló szennyeződés

Tisztítás előtt

Szárazjég részecskék

Tisztítandó felület

Szennyeződés

Tisztítás alatt

Tisztítás után

A tisztítandó felület
nem károsodik

Csak a szennyeződést
kell eltávolítani

ALAPELV

A szárazjég darabkák a szárazjég tartályból az adagolóba 
rendszerbe kerülnek, ahol sűrített levegővel felgyorsulnak. 
Ezután nagy teljesítményű fúvókán keresztül a tisztítandó 
felületre juttatják. 

o
A hirtelen történő -79 C fokos lehűlés rideggé teszi a 
lerakodást és szennyeződést, repedéseket eredményez és 
elősegítni a szennyeződés levállását (mechanikus hatás). 
A szennyeződés az alatta lévő felület közötti kötés a 
hőtágulásból fakadóan megszűnik (thermal effect). 
Eltérően az ismert homokszóró tisztító eljárástól ez nem 

okárosítja a tisztítandó anyag felszínét. A jégdarabkák -79 C 
fokon csapódnak a tisztítandó felszínnek teljes mértékben 
elpárolognak ezért csak a szennyeződést kell eltávolítani. 
Nincs szükség drága és időigényes tisztítóanyag 
alkalmazására. 

A DIS szárazjég tisztító csúcstechnológia működtethető 
pneumatikusan és elektromosan.



Alacsony hulladék anyagkezelés költség

Sérülésmentes tisztítandó felület

Vegyi anyagok használatának kiküszöbölése

Kopásmentes használat

Rövid idejű tisztítási folyamat

Széleskörű tisztítás

Állásidő lecsökkenése

Egyidejű fertőtlenítés

Mi szükséges a szárazjeges tisztításhoz?

Járulékos költségek

Tisztítóanyag
tárolása
Tisztítás
költsége

Össz szállítása

Fűtés, szellőztetés

Szűrő, MAC value

Szerszámköltség

Utómunkák

Hulladék, kezelés

Termeléskiesés Hagyományos eljárás    Szárazjeges tisztítás

Költségtakarékos-nyereségnövelő

Az alábbi illusztráció azt szemlélteti, hogy a járulékos költségek a 
hagyományos tisztítás során jóval magasabbak a szárazjeges 
tisztításhoz képest.

DIS tisztító egység

    DIS szárazjeges tisztító rendszer

Biztonsági felszerelések

    Fülvédő  
    Védőszemüveg 
    Védőkesztyű
    Védőruházat
    Elegendő friss levegő

Kompresszor
3    1,5m /perc 6 bar nyomáson

    Álló és mozgatható

Szárazjég darabkák

    DIS által gyártott szárazjég, vagy beszerezhető az ipari gáz forgalmazóknál
    Thermo doboz a szárazjég szemcsék tárolására (3mm) darabkák

Szárazjég darabkák

Kompresszor

DIS tisztító egység

Biztonsági felszerelések

TÜV
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TISZTÍTÁS

A szárazjeges tisztítás
előnyei

www.soltszer.huwww.soltszer.hu



Vegyszeres tisztítás

Üveggyönggyel vagy műanyag darabkákkal történő tisztítás

Magasnyomású vízsugárral történő tisztítás

Ismert tisztítási eljárások ... és hátrányaik

TISZTÍTÁSI MÓDSZEREK

Vegyszeres tisztítás

Üveggyönggyel vagy műanyag darabkákkal történő tisztítás

Magasnyomású vízsugárral történő tisztítás
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A hagyományos módszerek, mint például a vegyszeres, 
vízzel vagy gőzzel, homokkal vagy üvegdarabkákkal történő 
tisztítást egyre gyakrabban használják újító eljárások során. A 
szárazjeges tisztítás megfelel a szigorúbb környezetvédelmi 
előírásoknak, valamint a gazdaságosságra és a 
t e r m e l é k e n y s é g r e  v o n a t k o z ó  m e g n ö v e k e d e t t  
követelményeknek egyaránt.

A vegyszeres anyagokat külön kell tárolni és kezelni is. 
Tisztító adalékanyagok, mint például a halogénezett 
szénhidrogén egészségre és környezetre ártalmas. 
Figyelmeztetés: Használatuk betiltása folyamatban van.

Az üveg vagy szemcsés tisztítás károsítja a tisztítandó anyag 
felületét. A tisztító anyag rajta marad a tisztítandó felületen és 
ez által befolyásolhatja a termelés folyamatát. Ennél az 
eljárásnál is a tisztító anyagot külön kell tárolni, ami igen 
költséges.

A nagy nyomás károsítja a felszínt és magát az anyagot is. Az 
elektromos berendezéseknek vízálló védelmet kell 
biztosítani. Szabályozni kell a víz illetve a tisztítás után 
keletkező szennyeződés eltávolítását. Ez a módszer igen 
hosszú szárítási időt igényel mind a tisztított területre, mind a 
megtisztított gépekre vonatkozólag.



Azbeszt eltávolítása
A bitumen alapú rétegek eltávolítása

Repülés
Futómű alkatrészek, repülőgép alkatrészek, motorok, géptisztítás, 
elektronikus  alkatrészek, kifutó pálya tisztítása

Épület és utcatakarítás
Homlokzatok, falak, gerendák, utcák, padlók, csempék, kövek, 
mélygarázsok,, liftek tisztítása, grafitik eltávolítása,
stb.

Autóipar / kiegészítő részleg
A lerakódott szennyeződés eltávolítása, fröccsöntés eltávolítása, 
zsír és festék maradványok eltávolítása, szennyeződés eltávo- 
lítása a gépjármű ülések gyártása során, futószalagok tisztítása.

Kerámiák
Gépelemek

Vegyipar / félvezető ipar
Ülepítő kádak, minden típusú rendszer tisztítása

Építkezés
Kavics- és mobil betongyár, épületvédelem, homlokzattisztítás,
emlékmű karbantartás, épülettisztítás, hidak tisztítása,
szökőkúttisztítás

Elektromos ipar
Elektromos berendezések tisztítása, transzformer tisztítása, chiptisztítás

Tűzkárok okozta helyreállítás
Tárgyak eredeti állapotúkban való visszaállítása, érzékeny alkotóelemek
tisztítása, korom eltávolítása, frissen festett dolgok felületi kezelése

Kohászat
Kötőanyagok eltávolítása

Öntödék
Szennyezés eltávolítása öntött formákról és öntvényekről

Luxus élelmiszeripar
Alkohol ipari vállalat, pékség, sajt- és tejtermékek gyártás,
hentes árú üzletek, vágóhidak, tűzhelyek tisztítása, futószalagok tisztítása, 
gépek tisztítása, ,maláta keverő gépek és gyártási helyek teljes körű tisztítása

Nyersolaj / finomító iparág
Tartály, gépek, kábelek és csőrendszerek tisztítása

Vasút társaságok
Grafftik eltűntetése, sínek tisztítása

Festő és dekoratőr cégek
Falak zsírtalanítása, festékek eltávolítása

Műanyagipar
Penész eltávolítása, sorjátalanító részek, tisztító szerszámok

Habosító iparág
Konnektorok meglehetősen jól tisztíthatóak

Nyomdaipar
Rotációs rendszerek, előhívó kádak, présgépek,
mélynyomó hengerek, nyomda ipari kiegészítők, 
anilox hengerek, dombornyomó berendezések, 
szitanyomó berendezések tisztítása

Közüzemi társaságok
Hőerőművek, generátorok, turbinák, metro alagutak,
mozgólépcső tisztítás, rágógumi eltávolítás

Hajózás
Hajótestek, festék eltávolítás, szivárgáskezelés,
moszat eltávolítás, vízkőmentesítés, rozsdátlanítás

Cipőgyártás
Elválasztó anyag eltávolítása a cipőtalp öntvényről

Acél fém és gépészet
Minden termelési egység tisztítása

Gumi ipar
A vulkanizálás során keletkezett szennyeződések eltávolítása a gumikról

Egyéb iparágak
Atomerőmű: turbinatisztítás
Fotóérzékelő: eltávolítása a lencsékről
Generátorok: tekercsek tisztítása
Erdészet: élősködők eltávolítása
Rakományozás: tartályok és konténerek tisztítása
Sí gyártás: zsiradék és hasonló anyagok eltávolítása a 
                  gyártás folyamán

Elektromotorok: motortisztítás és festék eltávolítás
Általános: kőből készült lépcsőfordulók emeletek tisztítása, 
                          rágógumi eltávolítása, vizelet eltávolítása

SZÁRAZJEGES TISZTÍTÁS
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A szárazjeges tisztítás solkoldalúsága

www.soltszer.huwww.soltszer.hu



Autógyártás

Vegyipar

Tűz által okozott károk helyreállítása

SZÁRAZJEGES TISZTÍTÁS
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A szárazjeges tisztítás már bevált része a termelési 
folyamatoknak mind az autógyártásban, mind az értékesítők 
körében. Majdnem minden gyárüzem problémamentesen 
tisztítható. Ez az eljárás sikeresen alkalmazható a festést 
megelőző előkészületekben is. 

Tartályok, szállítószalag rendszerek, adagoló rendszerek 
illetve keverő berendezések bitumentől, szennyeződésektől, 
ragasztóanyagoktól illetve más anyagoktól könnyen 
megszabadíthatók.

Ez a tisztítási eljárás különösen alkalmas a tűzben nem teljes 
mértékben megrongálódott anyagok tisztítására és ott, ahol a 
helyreállítás lehetséges. Az eljárás során a megrongálódott 
anyag szerkezet jórészben megmenthető. Mivel a 
helyreállítás költsége meglehetősen alacsony, ezért a 
biztosító társaságok előszeretettel alkalmazzák a szárazjeges 
tisztítást.



Klímaberendezések és szagelszívók tisztítása

Műanyagipar

Homlokzattisztítás

ELŐTTE - UTÁNA
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Hogy garantáljuk a levegőrendszerek biztonságos 
működését a szellőzőt meg kell tisztítani bármilyen 
szennyeződéstől függetlenül attól, hogy a rendszer 
működőképes vagy nem. A szennyezett ventilációjú 
rendszer természetesen kritikus pont lehet a higiéniát 
illetően. A lerakódott szennyeződés melegágya lehet a 
kórokozóknak és a mikroorganizmusoknak a belélegzés 
során. Ezek a kórokozók a ventilációs rendszeren keresztül 
továbbterjedhetnek. 

Hatékony eltávolítási módja a leválasztó anyagoknak és a 
szennyeződéseknek mindenféle hőkezelés, vegyi anyag és 
nagy teljesítményű tisztító anyagok használata nélkül a 
festési előkészületeknél, a műanyag alkatrészeknél illetve 
a penész eltávolításánál.

A szárazjeges homlokzattisztítás különösen nagy 
odafigyelést igényel különösen, ha ezt rövid idő alatt kell 
elvégezni állványozás nélkül, ugyanakkor a vízzel való 
tisztítás is problémát jelenthet. A tisztítandó felület függ a 
szennyeződés típusától, illetve a szennyeződés alatti 
rétegtől. 

www.soltszer.huwww.soltszer.hu



Gépjármű tisztítás

Belső csőrendszer tisztása

Öntödék

ELŐTTE - UTÁNA
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Az öntödék jelentős területét képzik az öntvények 
tisztításának. Ezeket az öntvényeket külön anyaggal kell 
tisztítani meghatározott időn belül. 

- Az öntvényeket mozgatás nélkül kell tisztítani csökkenteni 
kell a leállási időt, a hűtés és fűtés illetve csere a 
idővesztesége nélkül kell végrehajtani a tisztítást. 

- Az öntvény nem károsodik, mivel a szárazjeges tisztításnak 
nincsen károsító hatása. 

- Nincs további költsége a drága öntvények kezelésének és 
nincs termelés kiesés. 

A szárazjeges tisztítás sokoldalú eljárás a gépjárművek 
kezelésére. A hagyományos eljárás magában foglalja a 
motortisztítást, a sebességváltó tisztítást, a kormánykerék 
tisztítást és a gépjárművek belső berendezéseinek 
tisztítását. 

A fentebb említett eljárások alkalmazhatóak a kisebb méretű 
csőrendszereknél, mint például a DN12 illetve a DN200 
esetében. Ezzel az eljárással a tisztító anyagok túlzott és 
felesleges alkalmazása is elkerülhető. A csődrendszerek 
tisztítása is kivitelezhető magas hőmérsékletű széndioxid 
használatával. Mivel a tisztítás is kivitelezhető különösebb 
károsítás nélkül például párakicsapódás (az erőművek 
leállása jelentős mértékben csökkenthető). Ez jelentős 
mértékben növeli az előnyét más tisztítási módszerekhez 
képest.



Papíripari gépek

Csomagológépek

Gumigyártás

ELŐTTE - UTÁNA
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Tisztítandó felület: Szerszámacél
Szennyeződés: Vu l k a n i z á l á s b ó l  a d ó d ó  
szennyeződés (gumi)
Tisztítási idő: 10 perc / abroncs
Hagyományos tisztítás: Homokszórás
Előny: Nem károsodik az eredeti 
anyag, tisztítás melegen történik

A gépek mozgatására nincs 
szükség

A mintázat sértetlen marad
Időmegtakarítás: kb. 500%

Tisztítandó felület: Acél (gyakran festett), rézkábelek
Szennyeződés: Cellulóz, zsír
Tisztítási idő: kb. 3 perc
Hagyományos tisztítás: Vegyszeres előtisztítás, kézi súrolás
Előnyök: A tömítések és a csapágyak nem 
károsodnak

A gépek mozgatására nincs szükség
Első osztályú eredmény

Időmegtakarítás: kb. 500%

Tisztítandó felület: Alumínium, pneumatikus kábelek
Szennyeződés: Ragasztó, papírpor, zsír
Tisztítóidő: 3 perc
Hagyományos tisztítás: Vegyszeres előtisztítás, kézi súrolás
Előnyök: A tömítések és csapágyak nem 
károsodnak, 

Szétszerelés nem szükséges
Első osztályú eredmény

Időmegtakarítás: 300%

www.soltszer.huwww.soltszer.hu



Hegesztő robotok

Nyomdaipari gépek

Szeleptisztítás a poliuretán habosító rendszerben

ELŐTTE - UTÁNA
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Tisztítandó felület: Festett öntött vas, szerszámacél, 
nyomóhenger
Szennyeződés: Nyomdafesték, zsír
Tisztítási idő: kb. 30 perc
Hagyományos tisztítás: Kézi vegyszeres tisztítás
Előnyök: Nem károsodik az anyag

Nem károsodnak a tömítések és a 
csapágyak

Szétszerelés nem szükséges
Első osztályú eredmény

Időmegtakarítás: kb. 500%

Tisztítandó felület: Öntött alumínium, részben festett
Szennyeződés: Gyanta, ragasztó
Tisztítási idő: kb. 1 perc
Hagyományos tisztítás: Vegyszeres előtisztítás, drótkefe
Előnyök: Nem károsodik az anyag

Nem károsodnak a tömítések és a 
csapágyak

Szétszerelés nem szükséges
Első osztályú eredmény

Időmegtakarítás: 500%

Tisztítandó felület: Öntött alumínium, festett
Szennyeződés: Fémporlerakódás, hegesztési varrat, 
korom
Tisztítási idő: kb. 5 perc
Hagyományos tisztítás: Vés ő ,  d ró t ke fe ,  v egy sze res  
előtisztítás
Előnyök: Nem károsodik az anyag, nem kell 
áramtalanítani a rendszert

Nem igényel szétszerelést
Első osztályú eredmény

Időmegtakarítás: 1000%



Festéktartó

Hitelkártya készítő gépek

Hegesztő fogó

ELŐTTE - UTÁNA
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Tisztítandó felület: Rozsdamentes acél
Szennyeződés: Beleégett 2k festék, kb. 88 réteg
Tisztítási idő: kb. 5 perc
Hagyományos tisztítás: Homokfúvás, hőlégfúvó
Előnyök: Nem károsodik az eredeti anyag

Nincs szükség vegyi anyagokra
Nem igényel mozgatást
Első osztályú eredmény

Időmegtakarítás: 300%

Tisztítandó felület: Öntött vas, nyomóhenger stb.
Szennyeződés: Műanyag, szitanyomó festék, zsír
Tisztítási idő: kb. 10 perc
Hagyományos tisztítás: Vegyszeres előtisztítás, kézi tisztítás
Előnyök: Nem károsodnak a tömítések és a 
csapágyak

Szétszerelés nem szükséges
Első osztályú eredmény

Időmegtakarítás: 500%

Tisztítandó felület: Réz, gumi, alumínium
Szennyeződés: Korom
Tisztítási idő. kb. 10-15 perc
Hagyományos tisztítás: Kézi tisztítás kaparóval
Előnyök: Nem károsodik a felszín

Minimális mozgatást igényel
Első osztályú eredmény

Időmegtakarítás: 500%

www.soltszer.huwww.soltszer.hu



Graffiti

Motorok

Gépipar

ELŐTTE - UTÁNA
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Tisztítandó felület: Alumínium
Szennyeződés: Akril lakk

2Tisztítási idő: kb. 2 perc / m
Hagyományos tisztítás: M a g a s n y o m á s ú  v í z s u g á r  
vegyszeres anyagokkal
Előnyök: Nem okoz károsodást az anyagban

Jelentéktelen hulladék a takarítás 
után, ami nem szennyezett

Vízzel és vegyszerekkel

Tisztítandó felület: Öntött alumínium, műanyag
Szennyeződés. Zsír, olaj
Tisztítási idő: 15 perc
Hagyományos tisztítás: Nagynyomású vízsugárral, hideg 
tisztítóanyagokkal
Előnyök: Nem sérülnek a csapágyak és 
tömítések és a műanyag részek

Tisztítandó felület: R é z ,  g u m i ,  a l u m í n i u m ,  
rozsdamentes acél
Szennyeződés: Ragasztó anyagok, papírpor, zsír
Tisztítási idő: kb. 2 perc
Hagyományos tisztítás: Kézi vegyszeres eljárás
Előnyök: Nem szükséges a mozgatás

Első osztályú eredmény
Időmegtakarítás: 300%



Vezérlőszekrény tisztítása

Petrokémia

Homlokzattisztítás

ELŐTTE - UTÁNA
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Tisztítandó felület: Elektromos kábelek, műanyag relék
Szennyeződés: Por, kosz, korom és olaj
Tisztítási idő: kb. 15 perc
Hagyományos tisztítás: Víz és vegyszer
Előnyök: Nem károsodik a tisztítandó felület

Nem szükséges védőburkolat
Rövid kiesési idő
Azonnal üzembe helyezés tisztítás 

után

Tisztítandó felület: Vasbeton
Szennyeződés: M o s z a t ,  z u z m ó ,  k ö r n y e z e t i  
szennyeződés

2Tisztítási idő: kb. 1 perc / m
Hagyományos tisztítás: N a g y n y o m á s ú  v e g y s z e r e s  
víztisztítás, homokszórás
Előnyök: Könnyű kezelni a tisztítás utáni 
hulladékot, mivel nem

Szennyezett vegyszeres vízzel
Nincs elpocsékolt vízmennyiség
Nem kell eláztatni a falakat
Az azonnali színezés lehetséges

Tisztítandó felület Festett, fémlemezes feliratok
Szennyeződés: Bitumen
Tisztítási idő: kb. 30 mp
Hagyományos tisztítás: Kézi, vegyi anyagokkal
Előnyök: Nincs szükség mozgatásra

Első osztályú eredmény
Időmegtakarítás: 500%

www.soltszer.huwww.soltszer.hu



Motortisztítás

Sütödei penész eltávolítása

Előív fogó (offset nyomás)

ELŐTTE - UTÁNA
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Tisztítandó felület: Alumínium
Szennyeződés: Olaj, zsír, környezeti szennyeződés
Tisztítási idő: kb. 3 perc
Hagyományos tisztítás: Nagynyomású vegyszeres tisztítás, 
hideg tisztító anyagok

Nagynyomású vegyszeres víztisztítás, 
homokszórás
Előnyök: Könnyű kezelni a tisztítás utáni 
hulladékot, mivel nem

Szennyezett vegyszeres vízzel
Nincs elpocsékolt vízmennyiség
Nem károsodnak a tömítések és a 

csapágyak

Tisztítandó felület: Rozsdamentes acél
Szennyeződés: Korom
Tisztítási idő: kb. 2 perc
Hagyományos tisztítás: N a g y n y o m á s ú  v e g y s z e r e s  
víztisztítás, homokszórás
Előnyök: Könnyű kezelni a tisztítás utáni 
hulladékot, mivel nem

Szennyezett vegyszeres vízzel
Nincs elpocsékolt vízmennyiség

Tisztítandó felület: Műanyag
Szennyeződés: Fém, műanyag, papír, por, zsír, olaj
Tisztítási idő: kb. 1 perc
Hagyományos tisztítás: Kézi tisztítás vegyszerekkel
Előnyök: Könnyű kezelni a tisztítás utáni 
hulladékot, mivel nem

Szennyezett vegyszeres vízzel
Nincs elpocsékolt vízmennyiség



TISZTÍTÓ GÉPEK ÁTTEKINTÉSE
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Tisztító gépek áttekintése

Alap
Nano-Jet Basic

Univerzális
Mini-Jet Basic

Mindenttudó
E-Jet

Csendes
Micro-Jet  Basic Silent

< 85 dB/6 bar

Nagyteljesítményű
Mini E-JetOlcsó

Micro-Jet Basic

Kicsi és nagyteljesítményű
Micro-Jet Evolution

Gazdaságos
Nano-Jet Evolution

Tartós
Mini-Jet Evolution

Tornádó erejű
Micro-Jet Tornado

www.soltszer.huwww.soltszer.hu



Egytömlős rendszer

Előnyök

A makacs szennyeződések, lerakódások és festék maradványok könnyedén tisztíthatóak.
0

Az egytömlős rendszerek lehetővé teszik számos különböző fúvóka használatát különösen a 90  

ELJÁRÁS
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Nano-Jet Evolution
Gazdaságos

A tároló tartályban lévő szárazjég egy körkörös mozgást végző perforált korong segítségével van adagolva a sűrített levegőhöz. 
Ezután a sűrített levegővel együtt a jégdarabkák bekerülnek a tömlőbe, majd pedig a szóró pisztolyba. 

Nano-Jet Basic
Alap

E-Jet
Mindent tudó

Micro-Jet Tornado
Tornádó erejű

Micro-Jet Basic
Olcsó

Micro-Jet Basic Silent
Csendes

Micro-Jet Evolution
Kicsi és nagyteljesítményű

< 85 dB/6 bar



ELEKTROMOS ROBBANTÓ RENDSZER

E-Jet
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E-Jet

Mindent tudó       

    egyszerű használni

    ideális minden felhasználó számára

    egyedülálló tisztítási lehetőség a legfinomabb szennyeződésektől

    a legmakacsabb szennyeződésekig pl. festék eltávolítás

    szemcsedaráló az érzékenyebb részek finomabb tisztításához

    /választható

    a szemcsedaráló egyszerű üzembe helyezése / opcionális

Alapfelszereltség:
    Alap- és funkcionális felszerelés

    Tisztító nyomás és szemcse szabályzó

    Digitális jégfelhasználtság kijelző

    Tornádó Plus szórófej RD8 fúvókával

    Tisztító tömlő 7 m hosszú tisztító csővel

Technikai jellemzők:
Nettó súly: 75kg (165 lbs) rozsdamentes acél burkolat
Méretek: (S × H × M) 400×600×1000 mm (16×24×40 inch)
Szárazjég töltő kapacitás: 10 kg (22 lbs)
Szárazjég felhasználás: max. 100 kg / óra (220 lbs) (4 lépcsős szabályozás (folyamatosan változtatható/opcionális)
Működtetési nyomás: max. 16 bar (232 psi)
Tisztító nyomás: 0,5 bar (7,25 psi) – 16 bar (232 psi) folyamatosan változtatható
Sűrített levegő felhasználás: 1 m3 / perc – 8,5 m3 / perc kiválasztott fúvókat kombinációtól függően
Sűrített levegőre vonatkozó előírások: tiszta, olaj és minden idegen testtől mentes száraz levegőnyomás (nyomás harmatpontja 

010 C alatt)
Sűrített levegő csatlakozás: DIN 3489 tengelykapcsolóval
Áramfelvétel: 100 V – 240V, 6,9 A – 3,3A 50/60 Hz, CEE 17
Zaj: 60 dB (a-120 dB)a függően a fúvóka kombinációtól és a tisztítandó felülettől

Cikkszám: 250 000 szemcsedaráló nélkül
Cikkszám. 250 001 szemcsedarálóval

www.soltszer.huwww.soltszer.hu



PNEUMATIKUS ROBBANTÓ RENDSZER

Nano-Jet Basic

- 20 - EGYTÖMLŐS RENDSZER

Nano-Jet Basic

Alap        

    kicsi és kompakt

    egyszerű használat

    kis mennyiségű szárazjég és sűrített levegő felhasználás

Alapfelszereltség:

    Alap- és funkcionális felszerelés

    Sűrített levegő kezelés

    GAP 3 s szórófej RD5 fúvókával

    Tisztító tömlő csomag 5m hosszú tömlővel

Technikai jellemzők:
Nettó súly: 30 kg (66 lbs) rozsdamentes acél burkolat (35 kg)lbs (W×L×H) 340×430×655mm (13×17×26 inch)
Szárazjég töltő kapacitás: 10 kg (22lbs)
Szárazjég felhasználás: max. 75kg / óra (165 lbs)
Működtetési nyomás: max. 10 bar (145 psi)
Tisztító nyomás: max 100 bar (145 psi)
Sűrített levegő felhasználás: 2,5 m3 / perc – 6,5 m3/perc függően a kiválasztott fúvóka kombinációtól

0Sűrített levegőre vonatkozó előírások: tiszta, olaj és minden idegen testtől mentes száraz levegőnyomás (nyomás harmatpontja 10 C 
alatt)
Sűrített levegő csatlakozás: DIN 3489 tengelykapcsolóval
Áramfelvétel: nem szükséges a rendszer pneumatikusan is  működtethető
Zaj: 60 dB (a-120 dB)a függően a fúvóka kombinációtól és a tisztítandó felülettől

Cikkszám: 260 000 
Cikkszám: PELLET REG (szemcse adagolóval)

STRAHLDRUCKNANO – tisztító nyomás szabályzóval



Nano-Jet Evolution

PNEUMATIKUS ROBBANTÓ RENDSZER
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Nano-Jet Evolution

Gazdaságos       

    kicsi és kompakt

    egyszerű használat 

    rugalmas felhasználás

    Sűrített levegő felhasználás

    Tisztító nyomás és szemcse szabályzó

    Tornádó Plus szóró pisztoly RN7 fúvókával

    Tisztító tömlőcsomag 7m hosszú tisztítócsővel

Technikai jellemzők:

Alapfelszereltség:

    Alap- és funkcionális felszerelés

Nettó súly: 35 kg (77lbs) rozsdamentes acél burkolattal
Méretek: 340×430×655 mm (13×17×26 inch)
Szárazjég töltő kapacitás: 10 kg (22 lbs)
Szárazjég felhasználás: max 75 kg / óra (165 lbs) folyamatosan variálható
Működtetési nyomás: max 16 bar (232 psi)
Tisztító nyomás: 1 bar ami (14,5 lbs) – 16 bar (232 psi) folyamatosan variálható
Sűrített levegő felhasználás: 2,5 m3/perc – 8,5 m3 /perc függően a kiválasztott fúvóka kombinációtól
Sűrített levegőre vonatkozó előírások: tiszta, olaj és minden idegen testtől mentes száraz levegőnyomás (nyomás harmatpontja 

010 C alatt)
Sűrített levegő csatlakozás: DIN 3489 tengelykapcsolóval
Áramfelvétel: nem szükséges a rendszer pneumatikusan is működtethető
Zaj: 60 dB (a-120 dB)a függően a fúvóka kombinációtól és a tisztítandó felülettől

Cikkszám: 260 000 NVO
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Micro-Jet Basic

PNEUMATIKUS ROBBANTÓ RENDSZER

- 22 - EGYTÖMLŐS RENDSZER

Micro-Jet Basic

Olcsó   

    kicsi és kompakt

    egyszerű használat

    kis mennyiségű szárazjég és levegő felhasználás  

Alapfelszereltség

    Alap és funkcionális felszerelés

    Sűrített levegő felhasználás

    Automata őrlőhenger

    GAP 3 szórófej RD6 fúvókával

    Tisztító tömlő csomag 6m hosszú tisztítócsővel

Technikai jellemzők:

Nettó súly: 45 kg (99 lbs) rozsdamentes acél burkolattal
Méretek: 365×575×940mm (14×24×40 inch)
Szárazjég töltő kapacitás: 10 kg (22 lbs)
Szárazjég felhasználás: max. 75 kg / óra (165 lbs)
Működtetési nyomás: max. 16 bar (232 psi)
Tisztító nyomás: 16 bar (232 psi)
Sűrített levegő felhasználás: 2,5 m3/perc – 8,5 m3 /perc függően a kiválasztott fúvóka kombinációtól

0Sűrített levegőre vonatkozó előírások: tiszta, olaj és minden idegen testtől mentes száraz levegőnyomás (nyomás harmatpontja 10 C 
alatt)
Sűrített levegő csatlakozás: DIN 3489 tengelykapcsolóval
Áramfelvétel: nem szükséges a rendszer pneumatikusan is  működtethető
Zaj: 60 dB (a-120 dB)a függően a fúvóka kombinációtól és a tisztítandó felülettől

Cikkszám: 210 000



Micro-Jet Evolution

PNEUMATIKUS ROBBANTÓ RENDSZER
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Micro-Jet Evolution

Kicsi és nagyteljesítményű      

    könnyű használat 

    rugalmas alkalmazás

    a beépített membrán filter lehetővé teszi a használatot olyan kompresz- 

    szorokkal is, amelyekben gyengébb minőségű a sűrített levegő

Alapfelszereltség:
    Alap- és funkcionális felszerelés

    Membrán filter

    Mikro filter 

    Sűrített levegő kezelés

    Tisztítás és szemcseadagolás

    Automata őrlőhenger

    Tornádó Plus szórófej RD7 fúvókával

    Tisztító tömlő csomag 7m tisztító csővel

Technikai jellemzők:

Nettó súly: 55 kg (122 lbs) rozsdamentes acél burkolat
Méretek: 365×575×940mm (14×23×40 inch)
Szárazjég töltő kapacitás: 10 kg (22 lbs)
Szárazjég felhasználás: max. 75 kg /óra (165 lbs) folyamatosan változtatható 
Működtetési nyomás: 16 bar (232 psi)
Tisztító nyomás: 1 bar (14,5 psi) – 16 bar (232 psi) folyamatosan  változtatható
Sűrített levegő felhasználás: 2,5 m3/perc – 8,5 m3 /perc függően a kiválasztott fúvóka kombinációtól

0Sűrített levegőre vonatkozó előírások: tiszta, olaj és minden idegen testtől mentes száraz levegőnyomás (nyomás harmatpontja 10 C 
alatt)
Sűrített levegő csatlakozás: DIN 3489 tengelykapcsolóval
Áramfelvétel: nem szükséges a rendszer pneumatikusan is  működtethető
Zaj: 60 dB (a-120 dB)a függően a fúvóka kombinációtól és a tisztítandó felülettől

Cikkszám: 220 000
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Micro-Jet Basic Silent

PNEUMATIKUS ROBBANTÓ RENDSZER
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Micro-Jet Basic Silent

Halk < 85 dB/6 bar        

    kicsi és kompakt

    egyszerű használat

    alacsony szemcse és sűrített levegő felhasználás

    nem károsítja az érzékeny alkotóelemeket

    hatékonyság növelő

    finom tisztítás szárazjég porral (Scramble szemcsedaráló)

Alapfelszereltség:
    Alap és funkcionális felszerelés

    Beépített szemcsedaráló

    Sűrített levegő kezelés

    Automata őrlőhenger

    GAP 3 S szórófej RD 5 fúvókával

    Tisztítófej csomag 5m hosszú tisztítócsővel

    Lapos L alakú fúvóka 

Technikai jellemzők:

Nettó súly: 50 kg (110 lbs) rozsdamentes acél burkolat
Méretek: 365×575×940 mm (14×23×40 inch)
Szárazjég töltő kapacitás: 5 kg (11 lbs)
Szárazjég felhasználás: max. 75 kg /óra (165 lbs) folyamatosan változtatható 
Működtetési nyomás: 16 bar (232 psi)
Tisztító nyomás: 16bar
Sűrített levegő felhasználás: 2,5 m3/perc – 8,5 m3 /perc függően a kiválasztott fúvóka kombinációtól

0Sűrített levegőre vonatkozó előírások: tiszta, olaj és minden idegen testtől mentes száraz levegőnyomás (nyomás harmatpontja 10 C 
alatt)
Sűrített levegő csatlakozás: DIN 3489 tengelykapcsolóval
Áramfelvétel: nem szükséges a rendszer pneumatikusan is  működtethető
Zaj: 60 dB (a-120 dB)a függően a fúvóka kombinációtól és a tisztítandó felülettől

Cikkszám: 230 000



Micro-Jet Tornado

PNEUMATIKUS ROBBANTÓ RENDSZER
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Micro-Jet Tornado

Tornádó erejű
    maximális tisztítóhatás

    nagy terület tisztítására alkalmas

    legmakacsabb szennyeződés eltávolítása

    ideális csőrendszerek és festék eltávolításár

    20 kg feletti szárazjég tárolására alkalmas tartály

    Membrán filter

    Sub micro filter

    Sűrített levegő kezelés

    Automata őrlőhenger

    Tornádó Plus szórófej RD8 fúvókával

    Tisztító tömlőcsomag 7m tisztítócsővel

Technikai jellemzők:

Alapfelszereltség:
    Alap és funkcionális felszerelés

Nettó súly: 60 kg (132 lbs) rozsdamentes acél burkolat
Méretek: 365×575×1340mm (14×23×53 inch)
Szárazjég töltő kapacitás: 35 kg (77 lbs)
Szárazjég felhasználás: max. 90 kg /óra (199 lbs)
Működtetési nyomás: 16 bar (232 psi)
Tisztító nyomás: 16 bar (232 psi)
Sűrített levegő felhasználás: 3 m3/perc – 12 m3 /perc függően a kiválasztott fúvóka kombinációtól

0Sűrített levegőre vonatkozó előírások: tiszta, olaj és minden idegen testtől mentes száraz levegőnyomás (nyomás harmatpontja 10 C 
alatt)
Sűrített levegő csatlakozás: DIN 3489 tengelykapcsolóval
Áramfelvétel: nem szükséges a rendszer pneumatikusan is  működtethető
Zaj: 60 dB (a-120 dB)a függően a fúvóka kombinációtól és a tisztítandó felülettől

Cikkszám:  240 000

www.soltszer.huwww.soltszer.hu
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Vario Set 2000

Tornado Professional fúvóka készlet

Vario Set 2000 Plus  fúvóka készlet

Súly: 21 kg (46 lbs)
Méretek: (783×493×126 mm) (31×19×5 inch)
Tartalma:
1× adapter Lapos fúvókák
1× kis adapter 1× FD400-38-2
1× 200mm csatlakozó 1× FD400-25-3
1× 400mm csatlakozó 1× FD400-25-4
1× egyenes cső 1× FD400-25-5

01× 45  fúvóka 1× FD400-25-6
01× 90  fúvókat 1× FD700 Silent

1× lapos fúvóka K (50mm
1× lapos fúvókat L (200 mm) Kerek fúvókák
1× fogantyú befogadóval 1× RD5
1× alacsony hőmérsékleti kenőanyag 1× RD 6

1× RD 7
1× RD 8
1× RD 100

Cikkszám: 70601

Súly: 10 kg (22 lbs)
Méretek: (578×398×121 mm) (23×16×5 inch)
Tartalma:
1× adapter
1× kis adapter
1× 200mm csatlakozó Kerek fúvókák
1× 400mm csatlakozó 1× RD100
1× egyenes cső

01× 45  fúvóka
01× 90  fúvóka 1× balancer fúvóka

1× lapos fúvóka K (50mm 1× szemcsészítő
1× lapos fúvókat L (200 mm)
1× fogantyú befogóval
1× alacsony hőmérsékleti kenőanyag

Cikkszám: 706002

Ideális gyakran változó felhasználási módokra különösen komplikált mértani formákra és 
nehezen elérhető helyek tisztítására
Tartalma:
Súly: 2,2 kg (4,8 lbs)
Méretek: (578×398×121 mm) (23×16×5 inch)
Tartalma:
adapter cikkszám: 736001
kis adapter cikkszám: 716005
RD100 kerek fúvóka cikkszám: 726060-100
lapos fúvóka K (50mm) cikkszám: 716060-50
lapos fúvókat L (200 mm) cikkszám: 716060-200
egyenes tisztító cső cikkszám: 730000

045  fúvóka cikkszám: 730001
090  fúvóka cikkszám: 730002

200mm csatlakozó cikkszám: 730003
400mm csatlakozó cikkszám: 730004
fogantyú befogóval kerek cikkszám: 700101
1 adapter rendelés szükségeltetik, amikor valaki egyénileg rendel a Vario Set 2000

Cikkszám: 706000
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Tornado Plus tisztító pisztoly

SP 1 tisztító pisztoly

GAP 3 S tisztító pisztoly 

Szuper könnyű, ideális nyomdaipari használatra.

Súlya 0,3 kg (0,66 lbs)

Cikkszám: 660100

Könnyű ergonómiai tisztító pisztoly fúvókarral, adagolóval.
Elsősorban penész tisztítására alkalmas.

Súlya: 0,9 kg (2 lbs)

Cikkszám: 6201000

www.soltszer.huwww.soltszer.hu

Tornádó Plus vízszintes fúvókat adagolóval rugalmas használatra.

Súlya: 1,1 kg (2,4 lbs)

Cikkszám: 630100 Pneumatikus 
630100 Elektromos



Fúvókák
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FD 700 Silent lapos fúvóka       

FD2 MOD lapos fúvóka        

FD 400-38-2 lapos fúvóka                    

FD 400-25-3 lapos fúvóka       

FD 400-25-4 lapos fúvóka       

FD 400-25-5 lapos fúvóka       

FD 400-25-6 lapos fúvóka                   

Alumínium fúvóka fogantyúval együtt, ami nagy tárgyak tisztítására alkalmas 

Hosszúság: 380mm (15 inch) Súlya: 0,9 kg (2 lbs)
3Résnyílás: 50×5mm (2×0,2 inch) Levegő fogyasztás: 4,5 m /perc 8 bar nyomáson

Cikkszám: 716350-00

Szál megerősített műanyag lapos fúvóka nagy területek tisztítására alacsony 
zaj kibocsátással (< 90dB) 6 bar nyomáson

Hosszúsága: 560mm (22 inch) Súlya: 1 kg (2,2 lbs)
3Résnyílás: 75×3mm (3×0,12 inch) Levegő fogyasztás: 4m /perc 8 bar nyomáson

Cikkszám: 716080-700

Szál megerősített műanyag lapos fúvóka nem makacs szennyeződések 
tisztítására

Hosszúsága: 560mm (22 inch) Súlya: 1 kg (2,2 lbs)
3Résnyílás: 38×2mm (1,5×0,8 inch) Levegő fogyasztás: 2m /perc 8 bar nyomáson

Cikkszám:  716038-402

Szál megerősített műanyag fúvóka makacs szennyeződések és festék 
lerakódás eltávolítására

Hosszúsága: 560mm (22 inch) Súlya: 1 kg (2,2 lbs)
3Résnyílás: 25×3mm (1×0,12 inch) Levegő fogyasztás: 3m /perc 8 bar nyomáson

Cikkszám:  716025-403

Szál megerősített műanyag fúvóka makacs szennyeződések és festék lerakódás eltávolítására

Hosszúság: 560 mm (22 inch) Súlya: 1 kg (2,2 lbs)
3Résnyílás: 25×4 mm (1×0,16 inch) Levegő fogyasztása: 5m /perc 8 bar nyomáson

Cikkszám: 716025-404

Szál megerősített műanyag fúvóka makacs szennyeződések és festék 
lerakódás eltávolítására

Hosszúsága: 560mm (22 inch) Súlya: 1 kg (2,2 lbs)
3Résnyílás: 25×5mm (1×0,2 inch) Levegő fogyasztása: 7m /perc 8 bar nyomáson

Cikkszám:  716025-405

Szál megerősített műanyag fúvóka makacs szennyeződések és festék 
lerakódás eltávolítására

Hosszúsága: 560mm (22 inch) Súlya: 1 kg (2,2 lbs)
3Résnyílás: 25×6mm (1×0,24 inch) Levegő fogyasztása: 9m /perc 8 bar nyomáson

Cikkszám: 716025-406
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RD 5 POM / ALU kerek fúvókák                                        

RD 5 - RD 8 POM / ALU kerek fúvókák                                              

RD 7 POM / ALU kerek fúvóka                                         

RD 6 POM / ALU kerek fúvóka                                         

RD 8 POM / ALU kerek fúvóka                                         

Balancer 90° fúvóka               

Szemcséző fúvóka behelyező               

Csőrendszer tisztító fúvókák

POM (polialkatel/alu) alumínium kerek fúvóka közepes méretű rétegek alapos tisztítására

Hosszúság: 300mm (12 inch)
Súlya POM: 0,2 kg (0,44 lbs) 
Súlya ALU: 0,36 kg (0,79 lbs)

3Résnyílás átmérője: Ø 5 mm (0,2 inch)     Levegő fogyasztása: 2,3 m  / perc 8 bar nyomáson

Cikkszám - POM: 726 020-5
Cikkszám: - ALU: 726 221-5

3Résnyílás átmérője: Ø 6 mm (0,24 inch)        Levegő fogyasztása: 3,5 m  / perc 8 bar nyomáson

Cikkszám - POM: 726 020-6
Cikkszám: - ALU: 726 221-6

3Résnyílás átmérője: Ø 7 mm (0,28 inch)        Levegő fogyasztása: 5,3 m  / perc 8 bar nyomáson

Cikkszám - POM: 726 020-7
Cikkszám: - ALU:  726 221-7

3Résnyílás átmérője: Ø 8 mm (0,35 inch)        Levegő fogyasztása: 7,5 m  / perc 8 bar nyomáson

Cikkszám - POM: 726 020-8
Cikkszám: - ALU: 726 221-8

A levegő a speciális fúvóka geometrikus fúvókján keresztül áramlik ellentétes 
irányban a szárazjég fúvókához és ezzel megakadályozva a billenést és így 
kiegyenlíti a fúvókát.

Hosszúsága: 270mm (11 inch) Résnyílás: 5mm (0,2 inch)
3Súlya: 1 kg (2,2 lbs) Levegő fogyasztás: 8m /perc 8 bar nyomáson

Cikkszám: 740 001

Ez a szerkezet a tisztítófej és a fúvóka között helyezkedik el és a 3mm 
jégdarabokat finom porrá őrli és alkalmas finomabb dolgok, mint 
például vezérlő egység tisztítására.

Hosszúsága: 130mm (5 inch) Súlya: 0,4 kg (0,9 lbs)
Cikkszám: 910 001

A csőrendszerek belső részének illetve a csövek hőátalakítójának tisztítására 
használható. Rendeléskor pontosan adja meg a belső átmérő méretét. A 
fúvókákat rendelésre készítjük. 

Rendelkezésre álló átmérő: Ø DN 10 – Ø DN 100
Cikkszám: 790 001 csőfúvóka: Ø 55
Cikkszám: 790 002 csőfúvóka Ø97

www.soltszer.huwww.soltszer.hu
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Tömlő csomagok / GAP 3 S  és Tornado Plus csatlakozók 

GAP 3 S tartalék tömlő csomag 
Tartalma:

    GAP 3 S szórópisztoly
    5 méteres tisztító tömlő
    (PVC védő burklattal, beépített biztonsági sodrony)

Tornado Plus tartalék tömlő csomag
tartalma:

    Tornado Plus szórópisztoly
    7 méteres tisztító tömlő
    ( )PVC védő burklattal, beépített biztonsági sodrony

GAP 3 S szervíz tömlő csomag

2. tömlőcsomag
tartalma

    GAP 3 S szórópisztoly
    5 méter hosszú tisztító tömlő csomag
    ( )PVC védő burklattal, beépített biztonsági sodrony

Tornado Plus szervíz tömlő csomag
2. tömlőcsomag
tartalma:

    Tornado Plus szórópisztoly
    7 méteres tisztító tömlő
    ( )PVC védő burklattal, beépített biztonsági sodrony
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Speciális alacsony hőmérsékletű CO  tömlő, pneumetikus vezérlőkábellel és 2

légáteresztős védő hüvellyel

méterenként

5 méter

7 méter

10 méter

Cikkszám: 510 003 – pneumatikus
Cikkszám: 510 003 E – elektromos 
Cikkszám: 510 001 - pneumatikus
Cikkszám: 510 001 E - elektromos

Cikkszám: 510 002 - pneumatikus
Cikkszám: 510 002 E - elektromos

Cikkszám: 510 006 - pneumatikus
Cikkszám: 510 006 E - elektromos

Külön kérésre a hosszúság változtatható!

Cikkszám: 510 004 GAP3S - pneumatikus
Cikkszám: 510 004 E GAP3S - elektromos

Cikkszám: 510 005 GAP3S – pneumatikus
Cikkszám: 510 005 E GAP3S - elektromos

Cikkszám: 510 004 - pneumatikus
Cikkszám: 510 004 E - elektromos

Cikkszám: 510 005 - pneumatikus
Cikkszám: 510 005 E - elektromos
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TYP 40 kiegészítő tartály (alap)

Példa a használatra - Micro-Jet Tornado

A hatékonyság növelése érdekében a szárazjég tartály (tölcsér) + 20kg jeget 
tud tárolni. 
Ideális nagy felületek tisztítására.

Súlya: 10 kg (22 lbs)

Cikkszám: 200 002

Más típusok kérésre beszerezhetőek!

Kiegészítő tartály, része a Micro – Jet Tornado alapfelszereltségének.

Más tisztító berendezések csatlakoztatása az egytömlős kiegészítő tartállyal 
felszerelt gépekhez bármikor lehetséges.

www.soltszer.huwww.soltszer.hu
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Pipe robot

Csövek belselyét tisztító berendezés      

    függőleges és vízszintes csövek és csőrendszerek DN 250 – DN 400

    kicsi és kompakt

    könnyű kezelhetőség

    önbeállító rugós mechanizmus

    nagy tisztítási teljesítmény kompakt külső ellenére

Alapfelszereltség:

    ST 120 tisztító elosztó elektromos sebesség szabályzóval és vezérlő 

    dobozzal

    2×40 mm (1,6 inch) fúvókák

    2×40 mm (1,6 inch) kiegészítő fúvókák

    2×50 mm (2 inch) kiegészítő fúvókák

    10 méter kontroll kábel 

    10 méter jégtömlő

Technikai jellemzők:

Vezérlő doboz nettó súlya: 5,7 kg (12,6 lbs)
Vezérlő doboz méretei: 295×80×195 mm (12 × 3 jégtömlő × 8 inch)
Csőrobot nettó súlya: 6,8 kg (15 lbs) rozsdamentes acél
Csőrobot méretei: 400×650×400 mm (16×26×16 inch)
Működtetési nyomás: 6 bar (90 psi) – 16 bar (232 psi)

3 3Sűrített levegő fogyasztás: 1 m /perc – 7 m /perc, a kiválasztott fúvóka kombináció 
függvényébenSűrített levegő leírása: tiszta, olajmentes, idegen testektől és szárazságtól mentes 

0(nyomás harmatpont ja 10 C alatt)
Sűrített levegő csatlakozás: DIN 3489 körmös csatlakozó
Hálózati csatlakozás: 100 V – 240 V, 2,8 A – 1,2 A, 50/60 Hz, CEE 17 földelés
Zajszint: 90 dB (A) 6 bar nyomáson

Cikkszám: 940 100
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ELJÁRÁS

Kéttömlős rendszer

Előnyök:

Alacsony szárazjég fogyasztás, mivel a szárazjég szemcsék egy  különálló jégtömlőn
    jutnak a szórópisztolyhoz anélkül, hogy megsérülnének.

A kéttömlős rendszer az esetek 80%-ban felhasználható

A tartályban lévő szárazjég szemcsék egy csigaorsó segítségével a szárazjég tömlőbe jut. A második tömlő (a sűrített levegő 
tömlő) eljuttatja a sűrített levegőt a szórópisztolyba. A sűrített levegő vákuumot hoz létre a szórópisztolyban és a szárazjég 
szemcsék a töltőgaratból a szívóhatás következtében az áramló levegőbe jutnak. A szárazjég szemcsék összekeverednek a 
sűrített levegővel a szórópisztolyban és felgyorsulva haladnak a tisztítandó felület irányában.

Erőteljes
Mini E-Jet

Tartós
Mini-Jet Evolution

Univerzális
Mini-Jet Basic

www.soltszer.huwww.soltszer.hu
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Mini E-Jet

ELEKTROMOS ROBBANTÓ RENDSZER

Mini E-Jet

Erőteljes       

    kicsi és kompakt, könnyű kezelhetőség, nagy teljesítmény
    elektromos vezérlés a nagyobb hatékonyságért
    jégdaráló a sérülékeny alkatrészek kíméletes tisztítására / 
    választható
    jégdaráló egyszerű csatlakoztatása / választható

Alapfelszereltség:
    Alap- és funkcionális felszereltség
    Tisztító nyomás és szárazjég szemcse vezérlő
    Jég felhasználás digitális kijelzése
    Kiürülés ellenőrző
    Elektromosan rezgő szünetfunkcióval
    Nagy teljesítményű egyenáramú motor nagy hatékonysági fokkal
    SX Micro Plus szóró pisztoly elektromos vezérléssel
    G6 sűrített levegő fúvóka / RD 290 POM SX #7 fúvóka
    Tisztító tömlőcsomag 7 méteres PVC védőburkolattal 

Technikai jellemzők:

Nettó súly: 75 kg (165 lbs) rozsdamentes acél burkolat
Méretek: 570×930×880 mm (22×37×35 inch)
Szárazjég töltő kapacitása: 35 kg (77 lbs)
Szárazjég fogyasztás: max. 100 kg/óra (220 lbs), folyamatosan változtatható
Működtetési nyomás: max. 16 bar (232 psi)
Tisztító nyomás: 1 bar (14,5 psi) – 16 bar (232 psi)

3 3Sűrített levegő fogyasztás: 1 m /perc – 12 m /perc, a kiválasztott fúvóka kombináció  függvényében
0Sűrített levegő követelmények: tiszta, olajmentes, idegen testektől és szárazságtól mentes  (nyomás alatti 10 C harmatpont)

Sűrített levegő csatlakozás: DIN 3489 körmös csatlakozó
Hálózati csatlakozás: 100 V – 240 V, 2,8 A – 1,2 A, 50/60 Hz, CEE 17 földelés
Zajszint: 60 dB (A) – 120 dB (A) függ a fúvóka kombinációtól és  tisztítandó felület

Cikkszám: 330 000 – jégdaráló nélkül
Cikkszám: 330 001 – jégdarálóval
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Mini-Jet Basic

PNEUMATIKUS ROBBANTÓ RENDSZER

Mini-Jet Basic

Univerzális       

    kicsi és kompakt, könnyű kezelhetőség, nagy teljesítményű
    alacsony szemcse és levegő fogyasztás
    szemcse daráló (Scrambler) a sérülékenyebb részek tisztítására / választható
    a szemcse daráló üzembe helyezése egyszerű / választható

Alapfelszereltség:
    Alap- és funkcionális felszerelés
    Tisztító nyomás és szemcse ellenőrző
    Szárazjég fogyasztás mérése
    Sűrített levegő kezelés
    Tisztítási idő digitális rögzítése
    Kiürülés ellenőrző
    Időközönkénti elektromos rezgő funkcióval
    Automata őrlőhenger
    SX Micro Plus szóró pisztoly elektromos vezérléssel
    G6 sűrített levegő fúvóka / RD 290 POM SX #7 fúvóka
    Tisztító tömlőcsomag 7 méteres PVC védőburkolattal 

Technikai jellemzők:
Nettó súly: 75 kg (165 lbs) rozsdamentes acél burkolat
Méretek: 570×930×880 mm (22×37×35 inch)
Szárazjég töltő kapacitása: 35 kg (77 lbs)
Szárazjég fogyasztás: max. 60 kg/óra (132 lbs), folyamatosan változtatható
Működtetési nyomás: max. 16 bar (232 psi)
Tisztító nyomás: 1 bar (14,5 psi) – 16 bar (232 psi)

3 3Sűrített levegő fogyasztás: 2,8 m /perc – 12 m /perc, a kiválasztott fúvóka  kombináció függvényében
0Sűrített levegő követelmények: tiszta, olajmentes, idegen testektől és szárazságtól mentes  (nyomás alatti 10 C harmatpont)

Sűrített levegő csatlakozás: DIN 3489 körmös csatlakozó
Hálózati csatlakozás: nem szükséges a rendszer egyszerűen pneumatikusan  működtethető
Zajszint: 60 dB (A) – 120 dB (A) függ a fúvóka kombinációtól és  tisztítandó felület

Cikkszám: 310 000 – jégdaráló nélkül (pneumatikus vezérlő és  holtjáték funkció)

www.soltszer.huwww.soltszer.hu
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Mini-Jet Evolution

PNEUMATIKUS ROBBANTÓ RENDSZER

Mini-Jet Evolution 

Tartós       

    kicsi és kompakt, könnyű kezelhetőség, nagy teljesítmény
    alacsony szemcse és légnyomás fogyasztás
    beépített membrán filter lehetővé teszi a használatot olyan 
    kompresszorokkal is amelyekben gyengébb minőségű a sűrített levegő

Alapfelszereltség:
    Alap- és funkcionális felszerelés
    Tisztító nyomás és szemcse ellenőrző
    Szárazjég fogyasztás mérése
    Sűrített levegő kezelés
    Tisztítási idő digitális rögzítése
    Kiürülés ellenőrző
    Elektromosan rezgő szünetfunkcióval 
    Membrán szűrő, sub mikro szűrő
    Automata őrlőhenger
    SX Micro Plus szóró pisztoly elektromos vezérléssel
    G6 GAP 3 sűrített levegő fúvóka / RD 290 POM SX #7 fúvóka
    Tisztító tömlőcsomag 7 méteres PVC védőburkolattal 

Technikai jellemzők:
Nettó súly: 80 kg (176 lbs) rozsdamentes acél burkolat
Méretek: 570×930×880 mm (22×37×35 inch)
Szárazjég töltő kapacitása: 35 kg (77 lbs)
Szárazjég fogyasztás: max. 60 kg/óra (220 lbs), folyamatosan változtatható
Működtetési nyomás: max. 16 bar (232 psi)
Tisztító nyomás: 1 bar (14,5 psi) – 16 bar (232 psi) folyamatosan  változtatható

3 3Sűrített levegő fogyasztás: 2,8 m /perc – 12 m /perc, a kiválasztott fúvóka  kombináció függvényében
0Sűrített levegő követelmények: tiszta, olajmentes, idegen testektől és szárazságtól mentes  (nyomás alatti 10 C harmatpont)

Sűrített levegő csatlakozás: DIN 3489 körmös csatlakozó
Hálózati csatlakozás: nem szükséges a rendszer egyszerűen pneumatikusan  működtethető
Zajszint: 60 dB (A) – 120 dB (A) függ a fúvóka kombinációtól és  tisztítandó felület

Cikkszám: 320 000
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Fúvóka készletek - Szórópisztoly

TARTOZÉKOK

GAP 3 fúvóka készlet

SX Micro Plus fúvóka készlet

GAP 3 szórópisztoly   

Súly: 12 kg (26 lbs)
Méretek: 730×460×150 mm (29×18×6 inch)

Lapos fúvókák: Különböző fokú fúvókák:
1x FD2 MOD GAP 3 1x WD 45°/360° K MOD GAP 3
1x FD 360° K MOD GAP 3 1x WD 45°/360° L MOD GAP 3

Kerek fúvókák: Sűrített levegő fúvókák:
1x RD 180 POM  and  1x GA 6 GAP 3
1x RD 180 ALU  and 1x GA 9 GAP 3
1x RD 290 POM  and 
1x RD 290 ALU  and 1x GAP 3 speciális kulcs

1x plusz fogantyú
1x fogantyú tartó
1x alacsony hőmérsékletű kenőanyag

Tartalma:

#2 #7
#2 #7 
#2 #7

#2 #7 

Cikkszám: 706 100

Súly: 12 kg (26 lbs)
Méretek: 730×460×150 mm (29×18×6 inch)

Tartalma:
Lapos fúvókák: Különböző fokú fúvókák:
1x FD2 MOD SX WD 45°/360°K SX

Kerek fúvókák: Sűrített levegő fúvókák:
1x RD 290 SXALU  1x A9 for 
1x RD 290 SX POM  1x B14 for
1x RD 290 SX ALU 1x C21 for 
1x RD 290 SX POM  1x D6 for 
1x RD 290 SX ALU 1x E9 for
1x RD 290 SX POM 1x F14 for 

1x G6 for 

5x tartalék O-gyűrű 1x H9 for 
1x plusz fogantyú 1x I14 for 
1x fogantyú tartó 1x SX speciális kulcs
1x alacsony hőmérsékletű kenőanyag

#2 #2
#3  #3

#4 #4
#5 #3

#7  #3
 #8 #4

#7

#8
#5

Cikkszám: 706 400

Nagy, hőálló szórópisztoly beépített tisztítási nyomás szabályzóval és 
függőleges tömlőadagolóval. Különösen alkalmas nagy hőingadozású 
és nehezen hozzáférhető helyek tisztítására (teljesítmény szabályzó)

Súlya: 0,8 kg (1,8 lbs)

Cikkszám: 610 100 - pneumatikus
Cikkszám: 610 100 E - elektromos
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LPG 1000 szórópisztoly  

SX Micro R szórópisztoly

 

SX Micro Plus szórópisztoly

Ez a model, amelyik a GAP 3 szórópisztoly alapján lett kifejlesztve 
beépített tisztító nyomás szabályzóval és függőleges tömlőadagolóval 
van felszerelve. Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyek 
tisztítására, mint például formák és barázdák.

Súlya: 0,9 kg (2 lbs)

Cikkszám: 615 000 

Ergonómiailag megtervezett szórópisztoly beépített tisztító nyomás 
szabályzóval és vízszintes tömlőadagolóval, megkönnyíti munkát 
még a fej feletti magasságba tisztítandó felületek esetében is. 
(beépített teljesítmény szabályzóval)

Súlya: 1,2 kg (2,6 lbs)

Cikkszám: 640 100 – pneumatikus
Cikkszám: 640 100 E - elektromos

Szórópisztoly mounting plat-val automata használatra például robotok. 
(teljesítmény szabályzóval)

Súlya: 0,4 kg (0,9 lbs)

Cikkszám: 650 100 
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Sűrített levegő fúvókák

TARTOZÉKOK

A9-hez #2    3Működtetési nyomás: 7 - 12 bar 3,8 m /perc 

     Cikkszám: 756 401-9
B14-hez #3 3Működtetési nyomás: 10 - 17 bar 5,6 m /perc   

C21-hez #4 3Működtetési nyomás: 17 - 21 bar 8,5 m /perc   

D6-hoz #3    3Működtetési nyomás: 5 - 9 bar 4 m /perc     

E9-hez #3    3Működtetési nyomás: 7 - 12 bar 5,6 m /perc

F14-hez #4  3Működtetési nyomás: 10 - 17 bar 8,5 m /perc    

G6-hoz #7    3Működtetési nyomás: 5 - 9 bar 6 m /perc   

H9-hez #8    3Működtetési nyomás: 7 - 12 bar 8,5 m /perc    

I14-hez #5    3Működtetési nyomás: 10 - 17 bar 12,8 m /perc   

Power Set 

A tisztító fúvókák sűrített levegő fúvókákkal 
(#2-#8) vannak kombinálva a sűrített levegő 
típusától függően.

Alap  

A Mini Jet univerzális fúvókával van
felszerelve, ami széleskörű alkalmazást
tesz lehetővé.   

3                        Működtetési nyomás: 1- 8 bar 2,8m /perc 

                          Cikkszám: 756 400-0

SX sűrített levegő fúvókák

GAP 3 sűrített levegő fúvókák  

Maximális sűrített levegő felhasználás GAP 3 tisztító 
fúvóka kombinálásával.

GA 6 GAP 3        
3 Működtetési nyomás: 5-9 bar 6 m /perc

            Cikkszám: 756 100-GA6

GA 9 GAP 3
3 Műk  ödtetési nyomás: 7-12 bar 3,8m /perc

               Cikkszám: 756 100-GA9

     Cikkszám: 756 402-14

     Cikkszám: 756 403-21

     Cikkszám: 756 404-6

     Cikkszám: 756 405-9

     Cikkszám: 756 406-14

     Cikkszám: 756 407-6

     Cikkszám: 756 408-9

     Cikkszám: 756 409-14
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FD2 MOD GAP 3 lapos fúvóka         

RD 290 POM / ALU GAP 3 kerek fúvókák  

FD 360° K MOD GAP 3  lapos fúvóka         

WD 45°/360° K GAP 3 fokos fúvóka  

WD 45°/360° L GAP 3 fokos fúvóka    

RD 180 POM / ALU GAP 3 kerek fúvókák  

Alumínium lapos fúvóka fogantyúval nagy felületű tárgyak tisztítására. Összekapcsolható 
GAP 3 tisztító fejjel LPG 1000-re ugyanúgy mint a GAP 3 levegő fúvókával.

Hossz: 380 mm (15 inch) Résnyílás: 60×5 (2,4 × 0,2 inch)
3 3Súly: 0,9 kg (2 lbs) Levegő fogyasztás: 3,8 m /perc – 6 m /perc

Cikkszám: 716 130-00

0 Rövid, alumínium 360 ban elforgatható fúvóka. Nagy felületek tisztítására. Kombinálható 
GAP 3 tisztító fejjel, LPG 1000-re és GA 9 GAP sűrített levegő fúvókával.

Hossz: 240 mm (9,5 inch) Résnyílás: 48×5 (1,9×0,2 inch)
3 3Súly: 0,5 kg (1,1 lbs) Levegő fogyasztás: 3,8 m /perc – 6 m /perc

Cikkszám: 716 140-360

Nehezen elérhető helyek mint például barázdák tisztítására. Kombinálható GAP 3 tisztító 
fejjel, LPG 1000-re és GA 9 GAP sűrített levegő fúvókával.

Hossz: 160 mm (6,3 inch) Átmérő: Ø 12,5 mm (0,5 inch)
3Súly: 0,4 kg (0,9 lbs) Levegő fogyasztás: 3,8 m /perc

Cikkszám: 746 163

Nehezen elérhető összezsúfolt helyek tisztítására.
Kombinálható GAP 3 tisztító fejjel, LPG 1000-re és GA 9 GAP sűrített levegő fúvókával.

Hossz: 260 mm (10,2 inch) Átmérő: Ø 12,5 mm (0,5 inch)
3Súly: 0,5 kg (1,1 lbs) Levegő fogyasztás: 3,8 m /perc

Cikkszám: 746 164

Nagy teljesítményű kerek fúvóka makacs szennyeződések eltávolítására. Kombinálható 
GAP 3 tisztító fejjel, LPG 1000-re és GA 9 GAP sűrített levegő fúvókával.

3Átmérő:  Ø16 mm (0,63 inch) Levegő felhasználás:  3 m /perc 6 bar nyomáson
3Átmérő:  Ø18,8 mm (0,74 inch) Levegő felhasználás:  6 m /perc 6 bar nyomáson

Hossz:180 mm (7 inch) Hossz: 180 mm (7 inch)
Súly -  POM: 0,1 kg (0,22 lbs) Súly - ALU: 0,15 kg (0,33 lbs)

#2 #2
#7 #7

Cikkszám – POM: Cikkszám – ALU:
726 122-180 - #2 726 142-180 #2
746 127-180 - #7 726 147-180 #7

Nagy teljesítményű kerek fúvóka makacs szennyeződések eltávolítására. Kombinálható 
GAP 3 tisztító fejjel, LPG 1000-re és GA 9 GAP sűrített levegő fúvókával.

3Átmérő:  Ø16 mm (0,63 inch) Levegő felhasználás:  3 m /perc 6 bar nyomáson
3Átmérő:  Ø18,8 mm (0,74 inch) Levegő felhasználás:  6 m /perc 6 bar nyomáson

Hossz:290 mm (11,4 inch) Hossz: 290 mm (11,4 inch)
Súly – POM: 0,15 kg (0,33 lbs) Súly - ALU: 0,25 kg (0,55 lbs)

#2 #2
#7 #7

Cikkszám – POM: Cikkszám – ALU:
726 122-290 - #2 726 142-290 #2
746 127-290 - #7 726 147-290 #7
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RD 200 POM / ALU SX kerek fúvókák                          

SX kerek fúvókák

RD 1000 POM / ALU SX kerek fúvókák

RD 290 POM / ALU SX kerek fúvókák

RD 600 POM / ALU SX kerek fúvókák                       

Átmérő:  Ø 16 mm (0,63 inch),  Ø 16,7 mm (0,66 inch),  Ø 17,4 mm (0,69 inch),  Ø 18,1 mm (0,71 inch),  Ø 18,8 mm (0,74 inch),  Ø 19,5 mm (0,77 
inch)

3 3Levegő fogyasztás: ,8 m /perc - 12,8 m /perc 6 bar(90 psi) nyomáson, a sűrített levegő fúvóka használatától függően. POM / ALU kerek fúvóka alapos tisztításra 
SX szórófejjel kombinálható.

#2 #3 #5  #7 #8 #4

Hossz: 290 mm (11,4 inch) Hossz: 290 mm (11,4 inch)
Súly- POM: 0,26 kg (0,6 Ibs) Súly - ALU: 0,5 kg (1,1 Ibs)

Cikkszám - POM: Cikkszám - ALU:
726 422-290 - #2 726 442-290 - #2
726 423-290 - #3 726 443-290 - #3
726 424-290 - #4 726 444-290 - #4
726 425-290 - #5 726 445-290 - #5
726 427-290 - #7 726 447-290 - #7
726 428-290 - #8 726 448-290 - #8

Hossz: 600 mm (23,6 inch) Hossz: 600 mm (23,6 inch)
Súly - POM: 0,54 kg (1,2 Ibs) Súly - ALU: 1 kg (2,2 Ibs)

Cikkszám - POM: Cikkszám - ALU:
726 422-600 - #2 726 442-600 - #2
726 423-600 - #3 726 443-600 - #3
726 424-600 - #4 726 444-600 - #4
726 425-600 - #5 726 445-600 - #5
726 427-600 - #7 726 447-600 - #7
726 428-600 - #8 726 448-600 - #8

Hossz: 1000 mm (39,4 inch) Hossz: 1000 mm (39,4 inch)
Súly - POM: 0,9 kg (2 Ibs) Súly - ALU: 1,7 kg (3,7 Ibs)

Cikkszám- POM: Cikkszám - ALU:
726 422-1000 - #2 726 442-1000 - #2
726 423-1000 - #3 726 442-1000 - #3
726 424-1000 - #4 726 444-1000 - #4
726 425-1000 - #5 726 445-1000 - #5
726 427-1000 - #7 726 447-1000 - #7
726 428-1000 - #8 726 448-1000 - #8

Hossz: 200 mm (7,9 inch) Hossz: 200 mm (7,9 inch)
Súly- POM: 0,18 kg (0,4 Ibs) Súly - ALU: 0,35 kg (0,8 Ibs)

Cikkszám - POM: Cikkszám - ALU:
726 422-200 - #2 726 442-200 - #2
726 423-200 - #3 726 443-200 - #3
726 424-200 - #4 726 444-200 - #4
726 425-200 - #5 726 445-200 - #5
726 427-200 - #7 726 447-200 - #7
726 428-200 - #8 726 448-200 - #8
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FD2 MOD SX lapos fúvóka                     

FD 360° K MOD SX  lapos fúvóka                    

WD 45°/360° K SX fok fúvóka                     

WD 45°/360° L SX fok fúvóka                     

SX speciális kulcs

GAP 3 speciális kulcs

Fúvókák

Alumínium lapos fúvóka fogantyúval nagy felületű tárgyak tisztítására. 
Kombinálható SX szórópisztollyal ugyanúgy, mint SX fúvókákkal.

Hossz: 380 mm (15 inch) Résnyílás: 60 x 5 mm (2,4 x 0,2 inch)
m3 3Súly: 1 kg (2,2 Ibs) Levegő fogyasztás: 3,8 /perc - 6 m /perc

Cikkszám: 716 440-00

0 Rövid, alumínium 360 ban elforgatható fúvóka. Nagy felületek tisztítására. 
Kombinálható SX szórófejjel ugyanúgy, mint standard sűrített levegő fúvókával.

Hossz: 240 mm (9,5 inch) Résnyílás: 48 x 5 mm (1,9 x 02, inch)
m3 3Súly: 0,6 kg (1,3 Ibs) Levegő fogyasztás: 3,8 /perc - 6 m /perc

Cikkszám:  716 440-360

Nehezen elérhető helyek, mint például barázdák tisztítására. Kombinálható SX 
szórófejjel ugyanúgy, mint standard sűrített levegő fúvókával.

Hossz: 160 mm (6,3 inch) Átmérő: Ø 12,5 mm (0,5 inch)
Súly: 0,33 kg (0,7 Ibs) Levegő fogyasztás: 3,8 m3/min
Cikkszám:  746 162

Nehezen elérhető, összezsúfolt helyek tisztítására.
Kombinálható SX szórófejjel ugyanúgy, mint standard sűrített levegő fúvókával.

Hossz: 260 mm (10,2 inch) Átmérő: Ø 12,5 mm (0,5 inch)
3Súly: 0,4 kg (0,9 Ibs) Levegő fogyasztás: 3,8 m /perc

Cikkszám:  746 165

A speciális kulcs a szórófejben lévő sűrített levegő fúvóka gyors kicserélésére 
szolgál. 

Súly: 0,9 kg (2 Ibs)
Cikkszám: 706 401

A speciális kulcs a szórófejben lévő sűrített levegő fúvóka gyors kicserélésére 
szolgál. 

Súly: 0,16 kg (0,4 Ibs)
Cikkszám: 706 101
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Tömlő csomga / GAP 3 csatlakozóval  

GAP 3 tisztítópisztoly teljesítmény szabályzóval

7 méteres tisztító tömlőcsomag PVC védő burkolattal
( )beépített biztonsági sodronnyal

GAP 3 tartalék tömlő csomag

Tartalma:

GAP 3 service hose package

2. tömlőcsomag

Tartalma:

GAP 3 szórófej teljesítmény szabályzóval

7 méteres tisztító tömlőcsomag PVC védő burkolattal
(beépített biztonsági sodronnyal)

Speciális alacsony hőmérsékletű CO  tömlő, pneumatikus 2

vezérlőkábellel és légáteresztős védő burkolattal

méterenként

5 méter

7 méter

10 méter

Cikkszám: 520 002 – pneumatikus
Cikkszám: 520 002 E – elektromos 

Cikkszám: 520 006 - pneumatikus
Cikkszám: 520 006 E - elektromos

Cikkszám: 520 001 - pneumatikus
Cikkszám: 520 001 E - elektromos

Cikkszám: 520 003 - pneumatikus
Cikkszám: 520 003 E - elektromos

Külön kérésre a hosszúság változtatható!

Cikkszám: 520 004 GAP - pneumatikus
Cikkszám: 520 004 E GAP - elektromos

Cikkszám: 520 005 GAP - pneumatikus
Cikkszám: 520 005 E GAP - elektromos
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Tömlőcsomag
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Tömlőcsomag / SX Micro Plus csatlakozóval 

SX Micro Plus tartalék tömlőcsomag

Tartalma:

SX Micro Plus szórópisztoly teljesítmény szabályzóval beépített fogantyúval

7 méteres tisztító tömlőcsomag PVC védő burkolattal
(beépített biztonsági sodronnyal)

SX Micro Plus szervíz tömlőcsomag

2. tömlőcsomag

Tartalma:

SX Micro Plus szórópisztoly teljesítmény szabályzóval beépített fogantyúval

7 méteres tisztító tömlőcsomag PVC védő burkolattal
(beépített biztonsági sodronnyal)

Speciális alacsony hőmérsékletű CO  tömlő, pneumatikus 2

vezérlőkábellel és légáteresztős védő burkolattal

méterenként

5 méter 

7 méter

10 méter 

Cikkszám: 520 012 - pneumatikus
Cikkszám: 520 012 E - elektromos

Cikkszám: 520 013 - pneumatikus
Cikkszám: 520 013 E - elektromos

Cikkszám: 520 011 - pneumatikus
Cikkszám: 520 011 E - elektromos

Cikkszám: 520 014 - pneumatikus
Cikkszám: 520 014 E - elektromos

Külön kérésre a hosszúság változtatható!

Cikkszám: 520 004 - pneumatikus
Cikkszám: 520 004 E - elektromos

Cikkszám: 520 005 - pneumatikus
Cikkszám: 520 005 E - elektromos
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Kiegészítő tartályok
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TYP MJ 20 kiegészítő tartály (alap)

Példa a használatra - Mini E-Jet

A szárazjég tartály kapacitását növeli plusz 50 kg-mal alkalmas nagy 
felületek tisztítására.

Súly: 15 kg (33 lbs)

Cikkszám: 300 001

Más típusok kérésre beszerezhetőek!

Más tisztító berendezések csatlakoztatása a kéttömlős kiegészítő 
tartállyal felszerelt gépekhez bármikor lehetséges.
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Pelletizer DP 160

Csökkentse költségeit!      

    nagyteljesítményű hőátalakító a maximális átalakítási folyamat elérése érdekében

    egyszerű üzembe helyezés és kezelés

    magas szemcse szilárdság

Szárazjég gyártás

Technikai jellemzők:

DIS Dry Ice Systems DP 160 szemcse gyártója nagy szilárdságú 
szárazjég szemcséket állít elő folyékony CO –ből (széndioxid). A 2 

szemcse, a gyártóba egy alacsony nyomású tárolótartályból kerül és az 
adagoló szelepen keresztül szárazjég hó formájában távozik. A 
pelletizer-ben lévő dugattyú segítségével a hó összepréselődik és nagy 
sűrűségű szemcséket képez.

Súly: 600 kg (1323 lbs), acél burkolat
Méretek: 700 x 1700 x 1500 mm (28 x 67 x 60 inch)
Előállított mennyiség: 160 kg/óra (353 lbs) - 200 kg/óra (441 lbs)
Szemcse méret: hengeres, 3 mm átmérőjű (szabályos kocka), más méret választható
CO  bemeneti nyílásra nehezedő nyomás: 16 bar (232 psi) - 20 bar (290 psi)2

CO fogyasztás: 320 kg/h (705 Ibs)2 

CO  tartály vonatkozó előírásai: hűtött tárolás max. 20 bar (290 psi)2

CO  szárazság: min. 66 ppm vagy azzal egyenértékű harmatpont min. -45°C (-49°F)2

CO  adagoló cső: DN 20 (3/4''), maximum folyamatos2

Áram felhasználás: 4 kW
Feszültség: 400 V / 50 Hz
Pólusok száma: 3
Biztonsági fokozat: IP 54
Meghajtás típusa Ékszíj
Külső biztosíték: 16 A
Hajtókar olaj kapacitása: 5 liter

Cikkszám: 420 000
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Hidraulikus Pelletizer      
    nagyteljesítményű hőátalakító a maximális átalakítási folyamat elérése érdekében

    egyszerű üzembe helyezés és kezelés

    magas szemcse szilárdság

Szárazjég gyártás

Technikai jellemzők:

Pelletizer HP 250

DIS Dry Ice Systems DP 160 szemcse gyártója nagy szilárdságú szárazjég 
szemcséket állít elő folyékony CO –ből (széndioxid). A szemcse, a 2 

gyártóba egy alacsony nyomású tárolótartályból kerül és az adagoló 
szelepen keresztül szárazjég hó formájában távozik. A pelletizer-ben lévő 
dugattyú segítségével a hó összepréselődik és nagy sűrűségű 
szemcséket képez.

Súly: 700 kg (1543 Ibs), acél burkolat
Méretek: 800 x 1850 x 1550 mm (32 x 73 x 61 inch)
Előállított mennyiség: max. 250 kg/óra (551 lbs)
Szemcse mérete: hengeres, 3 mm átmérőjű (szabályos kocka), más méret  választható
CO  bemeneti nyílásra nehezedő nyomás: 16 bar (232 psi) - 20 bar (290 psi)2

CO2 fogyasztás: hozzávetőlegesen 400 kg/óra (882 lbs)
CO2 tartály előírásai: hűtött tárolás max. 20 bar (290 psi)
CO2 szárazság: min. 66 ppm vagy azzal egyenértékű harmatpont min. -45°C (-49°F)
CO2 adagoló cső: DN 20 (3/4''), maximum folyamatos
Motor kimenet: 16 kW
Feszültség: 400 V / 50 Hz
Pólusok száma: 3
Biztonsági fokozat: IP 54
Külső biztosíték: 32 A
Olaj tartály kapacitása: 60 liter

Cikkszám: 430 000
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Hűtődobozok

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK
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Thermobox

Technikai jellemzők:

ISO BOX 100  

ISO BOX 200

Rollgestell für ISO BOX 100 és 200 / választható

Frissen tartja a szárazjeget!       

    dupplafalú szigetelés

    egyszerű szállítás

    robosztus és tartós kivitel

    hőmérséklet állandóság -80°C-ig

    éllelmiszerhez is alkalmazható, felépítése megelelő, frissen

    tart

    TÜV vizsgával rendelkezik

Alapfelszereltség:

    Egymásra rakható

    Nyitható tető

Anyag: Tűzhorganyozott acél, hűtőházi kerekek poliamidból
Méretek: (Sz x H x M) 660 x 790 x 170 mm
Súly: 8,5 kg

Cikkszám: 450 105

    2 lehajtható fogantyú

Anyag: HD-műanyag
Méretek: (Sz x H x M) 660 x 810 x 630 mm
Súly: kb. 30 kg
Űrtartalom: 180 Liter (3 mm-es részecskékből)
Részecske tartóssága: 5-7 nap
Cikkszám: 450 101

Anyag: HD-műanyag
Méretek: (Sz x H x M) 660 x 810 x 830 mm
Súly: kb. 35 kg
Űrtartalom: 250 Liter (3 mm-es részecskékből)
Részecske tartóssága: 5-7 nap
Cikkszám: 450 102



Sűrített levegő fűtés

Nyomásszabályzó - külső

Ultrakönnyű sűrített levegő tömlő 1,5“

Sűrített levegő csatlakozó készlet

Tartalma:

Tartozékok

ÁLTALÁNOS TAROZÉKOK
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0A nagy nyomású levegőt 70 C-ra hevítik a sűrített levegő melegítő 
segítségével. Ez megelőzi a tisztítandó felületen történő kicsapódást 
(párlolgást), amely nélkülözhetetlenül fontos a vezérlőpultok és 
sérülékenyebb alkatrészek tisztításánál. A sűrített levegő melegítőt a 
kompresszor és a tisztító rendszer közé helyezik el.

Súly:  15 kg (33 lbs), alumínium keret
Méretek: 470 x 400 x 665 mm (18 x 16 x 26 inch)
Hálózati csatlakozás: 100 V - 240 V, 6,9 A - 3,3 A, 50/60 Hz, CEE 
17 földelés
Teljesítmény: 1300 W
Sűrített levegő csatlakozó: DIN 3489 körmös csatlakozó
Max. működtetési nyomás: 16 bar
Cikkszám: DL 050 19

A sűrített levegő tömlő egy 38 mm belső átmérőjű tömlő, ami összekapcsolja a 
kompresszort és a tisztító rendszert beleértve a rozsdamentes acél körmös 
csatlakozót. (DIN 3489)

A következő hosszúságokban kapható:
3 méter Cikkszám: 530 003
5 méter Cikkszám: 530 005
10 méter Cikkszám: 530 010
15 méter Cikkszám: 530 015
20 méter Cikkszám: 530 020
40 méter Cikkszám: 530 040
60 méter Cikkszám: 530 060

1" i+a DIN 3489 körmös csatlakozó (külső – belső szál)
3/4" i+a DIN 3489 körmös csatlakozó (külső – belső szál)
1/2" i+a DIN 3489 körmös csatlakozó (külső – belső szál)
1 1/4" i+a DIN 3489 körmös csatlakozó (külső – belső szál)
1" gömbcsap 
PTFE zárószalag
Cikkszám:  DL 050 06

A nyomásszabályzó egy külső 1" szabályzó a kompresszor és a tisztító rendszer 
közötti sűrített levegő szabályzására DIN 3489 rozsdamentes körmös 
csatlakozóval mindkét oldalán. Alkalmas belső sűrített levegő szabályozására is.

Cikkszám: DL 050 10 - külső
Cikkszám: DL 050 11 - belső
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Lágy tömlő

Flex Fit (Hajlított csatlakozó)

Alutex védőburkolat

Quick Fit (Gyors csatlakozó)

Tartozékok

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK
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Magas flexibilitású, hidegnek is ellenálló hajlított rozsdamentes 
acélcsővel felszerelt tömlő, amely a szemcsék méretét csökkenti a 
tömlőben. Ez egy kíméletesebb tisztítást eredményez. A 100%-os 
szilikon mentes tömlő sérülékenyebb dolgok tisztítására is alkalmas.

5 méter
7 méter 
10 méter

Cikkszám: 103 33
Cikkszám: 103 37

 Cikkszám: 103 38

Különösen alkalmas öntödei használatra, mivel garantáltan hőálló 
0350 C-ig

7 méter 
10 méter 

Cikkszám: 110 44
Cikkszám: 112 21

Külön kérésre a hosszúságban is kapható!

A rozsdamentes acél Quick Fit egy csatlakozó rendszer a tisztító tömlők 
gyors csatlakoztatására. 

Max. nyomástartomány: 16 bar (90 psi)

Cikkszám: NZ 000 01

Hajlított csatlakozó rendszer eloxált alumíniumból a fej magasság feletti 
részek könnyű tisztítására.

Max. nyomástartomány: 16 bar (90 psi)

Cikkszám: 520 000



Alacsony hőmérsékletű kenőanyag

SQS CO
2
-gáz szivárgást jelző csapok

Tartalma:

Érzékelő egység, figyelmeztető rendszer, kapcsolat megszakító 

Membrán szűrő sub micro szűrővel

Tartozékok

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK
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Ezen anyagok használata megkönnyíti a sűrített levegő és tisztító 
fúvókák cseréjét. 

Cikkszám: 105 98

Arra szolgál, hogy megóvja a pneumatikus elemeket és megszárítsa a 
kontrolálló levegőt a tisztító berendezésben. Ez különösen akkor 
előnyös, ha a felhasznált sűrített levegő nem felel meg az előírási 
követelményeknek. Kombinálva optimális védelmet biztosít. 

Cikkszám: DL 050 07

Más típusok kérésre beszerezhetőek!

Ha az érzékelő közelében a CO  koncentráció megnövekszik fény és 2

hangriasztás aktiválásra kerül. Opcionálisan más riasztó és 
szellőzőrendszerek is aktiválhatóak.

Cikkszám: SA 060 01
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Fülvédelem - fülvédő

Fülvédelem és arcvédelem kombinálva

Szemvédő

Pormaszk

Tartozékok

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK
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Peltor Optime II Peltor Optime III

Megbízható hallásvédelem a tisztítás során keletkezett zajtól.

Peltor Optime II up to 110 dB (L Aeq8)

Peltor Optime III up to 120 dB (L Aeq8)

Cikkszám: AS 070 01

Cikkszám: AS 070 15

Megbízató védelem a tisztításból származó hulladékokkal szemben. 

Cikkszám: AS 070 13

Megbízható hallás és arc védelem tisztítás közben.

Cikkszám: AS 070 02

Megbízható védelem a tisztításból származó hulladékokkal szemben.

Cikkszám: VM 110 04



Vision 2000 biztonságos levegővételt biztosító szett

Szárazjég adagoló lapát

Egyszer használatos védőruha kapucnival

Védőkesztyű

Tartozékok

ÁLTALÁNOS TARTOTÉKOK
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Védősisak beépített légzésvédelemmel különösen ajánlott zárt terek 
tisztításánál.

Cikkszám: AS 070 04

A védőruha megvédi a ruházatot a felületi szennyeződésektől. Az 
európai védőruházat szabályainak megfelel.

Cikkszám: AS 070 11 (méret XL)
Cikkszám: AS 070 12 (méret XXL)

Védőkesztyű amely védelmet nyújt a kéznek szárazjeges tisztítás 
során.

Cikkszám: AS 070 07

Megkönnyíti a tisztító berendezés tartályának szárazjéggel való 
feltöltését.

Cikkszám: AS 070 05
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Jégdaráló

SZÁRAZJÉG KEZELŐ - PNEUMATIKUS IRÁNYÍTÓ

Scrambler

Minden képzelőerőt felülmúló lehetőségek!
    nem károsítja a kényesebb berendezéseket
    barázdák tisztítása
    egyenletes szóráskép
    megnövekedett hatékonyság
    sérülékeny részek tisztítása szárazjég hóval

Technikai jellemzők

Pneumatikus szabályzó és holtjáték funkció a robbantó működtetéséhez

Tartalma:

Cikkszám:           910 002

tartály olajozó3/2 szelep kapcsoló alap - szeleppel

Scrambler (Szárazjég daráló) 
Szárazjég szemcsék darálásra szolgáló szerkezet. 

A tisztító berendezés hagyományos 3 mm-es szárazjég szemcsékkel van 
feltöltve a szemcsék bekerülnek a darálóba, ahol összesűrítik és kb. 0,5 
mm-re kristályosítják két ellentétes irányban mozgó őrlőhenger között. A 
szerkezet felgyorsítja a munkafelület lehűtését és ezáltal növeli a tisztító 
hatást anélkül, hogy bármiféle károsodást okozna. Ez az eljárás 
különösen alkalmas vezérlőpultok, nyomtatott áramkörök, generátorok, 
hegesztési pontok, nyomdai berendezések, öntvények, homlokzatok, 
üveg tisztítására. 

Anyaga: sárgaréz és króm bevonat
Méretek: 144 x 200 x 110 mm (6 x 8 x 4 inch)
Súly: 2,2 kg (5 Ibs)
Működtetési nyomás: min. 1 bar (14,5 psi)
Sűrített levegő fogyasztás: 270 l/perc
Hálózati csatlakozás: pneumatikus vagy elektromos függ a tisztító rendszer felszereltségétől
Cikkszám: 910 000 - pneumatikus
Cikkszám: 910 003 - elektromos



Termék, szervízelés, szárazjég tisztító rend-
szerek és szárazjég gyártás értékesítése
Kínálunk:

     számos jól bevált terméket

     egyedülálló technológiai fejlődést

    szakmai tapasztalatot

    bemutatókat

    segítséget az értékesítésben

    képzést

    lízinget

    kölcsönzést

    tisztítást

A szárazjeges tisztító berendezések hatékony használata különböző tényezőktől függ, mint 

például a megfelelő kiegészítők, sűrített levegő és persze a tisztítandó felület.

Tudjon meg minden szükséges dolgot a szárazjeges tisztításról gyakorlati példákon illusztrálva a képzési centrumunkban.

Természetesen igény szerint örömmel tartunk bemutatókat az Ön vállalatánál is. 

Bemutatók

Képzés

TERMÉK, SZERVÍZELÉS, SZÁRAZJÉG TISZTÍTÓ RENDSZEREK ÉS SZÁRAZJÉG GYÁRTÁS ÉRTÉKESÍTÉSE

- 55 -MIT KÍNÁLNAK A SZÁRAZJÉG TISZTÍTÓ RENDSZEREK?

Ismerje meg a DIS Dry Ice Systems GmBH. & CO. KG-t és győződjön meg az innovatív szárazjég tisztítás 
folyamatáról. Kérjen időpont egyeztetést bemutatóra Taufkirchen-ben vagy lakóhelyén. Jelentősen segíteni fogja a 
döntéshozatalát a személyre szabott rendszer megvásárlását illetően. A különböző időtartamú finanszírozási tervek 
illetve a lízingelés lehetősége lehetővé teszi, hogy könnyedén betekintést nyerjen a szárazjég technológia világába.
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Optimális tisztítási eredmény elérése

Sűrített levegő minősége

Levegő mennyisége

AJÁNLÁS:

OPTIMÁLIS TISZTÍTÁSI EREDMÉNY ELÉRÉSE

- 56 - MŰSZAKI

Levegő kompresszorok:

A minimális sűrített levegő mennyiségnek folyamatosan rendelkezésre kell állnia a 
szárazjeges tisztítás folyamán!

Az igen makacs szennyeződésekre a 12 – 15 bar tisztítási nyomást ajánljuk
3kb. 7,5 – 10 m /perc levegő mennyiséggel.

Pontosan tartsa be a szárazjég tisztító berendezésekre vonatkozó előírásokat.

Azért, hogy DIS szárazjég tisztító rendszer tökéletes működését biztosítani tudjuk a sűrített levegőnek tisztának, 
olajmentesnek, száraznak és idegen anyagtól mentesnek kell lennie. 

A modern, folyamatosan sűrített levegő kompresszorokkal felszerelt gyártó helyeken elő tudják állítani a megfelelő 
minőségű levegőt. 

Pontosan tartsa be a szárazjég tisztító berendezésekre vonatkozó előírásokat. Ha a sűrített levegő nem felel meg a 
kívánalmaknak, azt ajánljuk, hogy sűrített levegő tisztítására alkalmas berendezést használjon. 

A legtöbb ipari felhasználó olyan sűrített levegő készítményt használ, amely garantálja a kb. 6-8 bar nyomást és a 
3

levegő mennyiség 5-7m  / perc. Ez a levegő mennyiség elegendő a legtöbb alkalmazási területhez. 

Számos jól ismert kompresszor gyártó céget 
ajánlhatunk Önnek.

Keressen bennünket!



HOGYAN TALÁL MEG MINKET?
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Név: Soltszer 96 KFT.
Telephely/Székhely: 6320 Solt, Földvári út 96.
Tel/Fax: 78/486-091
Mobil: 30/383-7383
Weblap: www.soltszer.hu
E-mail: szellak@soltszer.hu



www.soltszer.hu

Jövő orientált tisztítási eljárás

Kérem látogasson el hozzánk az interneten is

Fejlődés, gyártás, szervízelés és értékesítés a szárazjég tisztítás témaköréből                                                                                                                                            

Mindent egyhelyről!

T öbb évtizedes tapasztalat 

Költségkímélő és hatékony

Személyre szabott megoldások

Professzionális tanácsadás

24h szolgáltatás

Környezetbarát

Optimális ár, teljesítmény arány

JÖVŐ ORIENTÁLT TISZTÍTÁSI ELJÁRÁS

- 58 - MIÉRT VÁLASSZON BENNÜNKET?
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