
EEN VOORTDUREND EN 
GELIJKMATIG STRAALPROCES 
ZONDER DRUKVALLEN
Eén van de voordelen van geautomatiseerd straalwerk 
is een gelijkmatige, constante procesvoortgang. Het 
probleem met drukinstabilieit en slechte bereikbaarheid 
van belangrijke onderdelen heeft Gritco verholpen door 
het horizon taal plaatsen van de twee straalketels met 
onderling verbonden straalmiddelkranen. Dit resulteert 
in een voortdurende, gelijkmatige stroom straalmiddel:

“Optimaliseer geautomatiseerd (gerobotiseerd) straalwerk met 
Gritco’s unieke Continuous Serie. De speciaal ontwikkelde, 
horizontaal geplaatste straalketels leveren een constante, 

gelijkmatige stroom straalmiddel dankzij de - onderling 
verbonden - straalmiddeldosering.”

continuous serie

KRACHTIGE VOORDELEN 
Continu stralen met optimaal 
resultaat, ook tijdens de 
ketelwisseling

Speciaal ontworpen voor 
de forse persluchtvolumes 
die nodig zijn bij de grote 
straalpijpen en hoge straaldruk 
van gerobotiseerd straalwerk

Mogelijkheid voor meerdere 
onafhankelijk aangestuurde 
straalmiddeluitlaten

STANDAARD INCLUSIEF
Slijtvaste doseerkranen, 
 geschikt voor alle straal-
middelen (ook staalgrit, fijn 
aluminiumoxide, etc.)

Ontwikkeld met het oog op de 
zware projectomstandigheden 
zoals tijdsduur, straalmiddel-
hoeveelheden, persluchtdruk 
en -volume

Volledig veilig conform 
Europese Richtlijn 2014/68/EU

   VOOR EEN CONTINU, STABIEL STRAALPROCES

Straalmiddeldoseer-
kraan van 2e ketel sluit, 

1e opent

1e ketel start met stralen

2e ketel wordt 
automatisch ontlucht 
en gevuld

2e ketel wordt onder 
druk gezet voor 1e ketel 

leeg is

Straalmiddeldoseerkraan 
van 1e ketel sluit, 2e opent

2e ketel neemt straalproces over, 
zonder drukval

1e ketel wordt 
automatisch  

ontlucht en gevuld

1e ketel wordt onder 
druk gezet voor 

2e ketel leeg is
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OOK DE BESTE KEUS VOOR AANVULLENDE STRAALAPPARATUUR

GRITCO’S UNIEKE ‘CONTINUE 
STRAALMIDDEL-TOEVOER’ 
SPECIAAL VOOR OPTIMAAL 
GEAUTOMATISEERD  
STRAALWERK

continuous serie
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Lage, horizontale opzet past 
onder vrijwel alle bestaande 
straalmiddelsilo’s.

Bestand tegen extreme 
condities van robotstralen door 
groot leidingwerk en robuuste 
kranen.

Onderdelen zijn gemakkelijk 
bereikbaar voor snel en 
probleemloos onderhoud.

Unieke onderhoudskranen 
voorkomen ongewenst 
leeglopen van de straalketels 
tijdens onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden.

Minder straalmiddelverbruik 
door precieze afstelmogelijk-
heden van de doseerkraan.
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WAT MAAKT GRITCO’S CONTINUOUS SERIE NOG 
MEER TOT DE IDEALE KEUZE

STEL UW SPECIFIEKE STRAALCOMBINATIE SAMEN 
MET ÉÉN OF MEER VAN GRITCO’S VELE ACCESSOIRES:

De juiste straaldruk is 
eenvoudig in te stellen met 
het reduceerventiel. Dit aspect 
is niet alleen belangrijk voor 
het behalen van de gewenste 
straalresultaten (snelheid, 
reinheid en ruwheid) maar 
ook voor de levensduur van 
recyclebaar straalmiddel.

Twee straalpijpen (en robots) 
kunnen worden voorzien 
van straalmiddel vanuit een 
apart aangestuurde, tweede 
straalmiddeluitlaat.
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