
VEELZIJDIGE STRAALAPPARATUUR 
VOOR HOGE PRODUCTIE
Geen verlies van tijd, straalmiddel en/of perslucht doordat de 
straalketel direct na het vullen op druk wordt gebracht. Hierdoor 
is het straalmiddel op volle snelheid zodra er met stralen wordt 
begonnen. De trechter bovenop de grote 500 liter tank maakt het 
regelmatig vullen eenvoudig. De capaciteit kan verder worden ver-
hoogd door de ketel onder een silo te plaatsen of door de machine 
te voorzien van een big bag frame voor het straalmiddel. 
Wanneer de Bulk Serie wordt uitgerust met meerdere, onafhan-
kelijk aangestuurde straalmiddeluitlaten, zijn de machines zeer 
geschikt om door twee of drie stralers te worden gebruikt of voor 
(semi) automatische straalsystemen.

“Dankzij de grote tankinhoud en de mogelijkheid om met 
meerdere straalmiddeluitlaten te werken, is Gritco’s Bulk 

Serie de beste keuze voor straalprojecten die continu veel 
vermogen vereisen.”

KRACHTIGE VOORDELEN 
Eenvoudig vullen met de 
vultrechter en zelfsluitende 
bronzen vulkegel

Geen traag opstartschot

Snelle ontluchting door twee, 
geluidgedempte ontluchtkranen

Beperkte stofproductie door nat 
of bevochtigd stralen

BETERE STRAAL
MOGELIJKHEDEN
Nauwkeurig doseerventiel 
voor minder verlies van 
straalmiddelen minder stof

Onderdelen eenvoudig te 
demonteren voor snel en 
gemakkelijk onderhoud

Grote leidingen voorkomen 
drukval tijdens het stralen

Meerdere, onafhankelijk 
aangestuurde straalmiddel
uitlaten mogelijk 

MILIEUBEWUST
Minder energie om constante 
straaldruk te behouden

Minder afval en 
luchtverontreiniging 
door nauwkeurige 
straalmiddeldosering

Minder verbruik van perslucht 
betekent minder brandstof en 
dus CO2

STANDAARD  
INCLUSIEF
Slijtvaste doseerkraan, geschikt 
voor alle straalmiddelen (ook 
staalgrit, fijn aluminiumoxide, 
etc.)

Slijtschijven in de ontluchtkranen 
voor geringe slijtage en minder 
onderhoud

Gespoten, gegalvaniseerde fittin
gen en nonferro armaturen

Volledig veilig conform Europese 
Richtlijn 2014/68/EU

GROTE TANKINHOUD, MEERDERE STRAALUITLATEN
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De straalketel wordt direct na het vullen met straalmiddel 
onder druk gebracht. Door deze ‘stand-by’ modus is de 
straalmiddelstroom direct op volle werksnelheid wanneer de 
start/stop handgreep wordt ingeschakeld. De ketel hoeft alleen 
van druk te worden gehaald om opnieuw te worden gevuld.

Dit betekent in de praktijk: 
a. Verbeterde (preciezere) productieresultaten
b. Geen verlies van kostbare tijd, straalmiddel en/of perslucht
c. Meerdere onafhankelijk aangestuurde straalmiddeluitlaten 
mogelijk

NOG MEER STRAALPLUSPUNTEN VAN GRITCO’S ECOSERIE 

STRAAL  
ACCESSOIRES

PERSLUCHT  
NAKOELERS

MOBIELE 
STOFAFZUIGING

PERSOONLIJKE 
BESCHERMING

OOK DE BESTE KEUS VOOR AANVULLENDE STRAALAPPARATUUR

Door de trechter is de machine 
gemakkelijk te vullen. De speciale 
vulkegel sluit de tank automatisch 
af bij het opstarten van de machine. 

Voor het bijvullen wordt de tank snel, 
veilig en stil ontlucht door de dubbe
le, geluidgedempte ontluchtkranen.
 
Alle parameters worden duidelijk 
weergegeven op het bedienings- 
paneel van de machine.

Met slechts één druk op de knop 
wordt de machine in standbymo
dus gezet of de tank ontlucht om 
gevuld te worden met straalmid
del.

Minder straalmiddelgebruik en 
geringere stofproductie vanwege 
de nauwkeurige instelmogelijkhe
den van de doseerkraan.

Mogelijkheid voor meerdere 
gebruikers en/of straalpijpen door 
enkele, dubbele of drievoudige, 
onafhankelijk aangestuurde 
straalmiddeluitlaten.
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STEL DE IDEALE STRAALCOMBINATIE SAMEN MET EEN OF 
MEER VAN DE VELE OPTIES UIT GRITCO’S LEVERINGS
PROGRAMMA, BIJVOORBEELD: 

Met het (optionele) volledige 
machineframe kan een   ‘big-bag 
frame’ bovenop de unit worden 
geplaatst. 
Dit maakt het snel en herhaaldelijk 
vullen van de tank gemakkelijk. 
De uiteindelijke configuratie van 
machine en frame is maatwerk en 
afhankelijk van de opstelling, actuele 
werksituatie, vulmethode, etc.

Het (optionele) reduceerven-
tiel maakt het nauwkeurig 
afstellen van de straaldruk mo
gelijk. Dit is niet alleen belangrijk 
voor het bereiken van de vereiste 
straalresultaten (ruwheid, snel
heid, reinheid) maar ook voor de 
recycling (en levensduur) van 
herbruikbare straalmiddelen.

HET PRESSURE HOLD SYSTEEM 
BESPAART TIJD, PERSLUCHT EN GELD

GRITCO.COM

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 P
E

D

 2 0 1 4 / 6 8 / E
U

  

C
ERTIFIED

7 

8

9

bulk series

9

8


