excellent serie

GEEN VERSPILLING DOOR TRAAG OPSTARTSHOT

DE VEELZIJDIGE EN
ECONOMISCHE KEUZE VAN
VEEL STRAALPROFESSIONALS
Omdat de straalmiddelkraan pas opent wanneer met stralen
wordt begonnen, verspilt de Excellent Serie geen straalmiddel
– zoals bij conventionele straalketels – met een traag en
kostbaar opstartschot. Het straalmiddelverbruik wordt nog
verder beperkt door de nauwkeurige afstelmogelijkheden.
KRACHTIGE VOORDELEN

MILIEUBEWUST

Geen traag straalmiddelopstartschot

Minder verbruik van perslucht
betekent minder brandstof en
dus CO2

Minder stof door nat of
bevochtigd stralen
Objecten kunnen ook alleen
met lucht (en water) worden
afgeblazen
Makkelijk instelbare straaldruk
en straalmiddeldosering

“Op zoek naar een efficiënte straalketel voor allerlei
soorten straalwerk? Dan is onze Excellent Serie
een slimme keuze met uitgebreide professionele
mogelijkheden en een scherpe prijsstelling.”

Minder energie om constante
straaldruk te behouden

BETERE STRAALMOGELIJKHEDEN

STANDAARD
INCLUSIEF

Ruime inhoudscapaciteit
variërend van 18, 40, 60, 100,
160, 200 tot 300 liter

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

Minder straalmiddelverbruik en
stofproductie met nauwkeurige
doseerkraan
Geschikt voor vrijwel alle
straalprojecten door uitgebreide optiemogelijkheden
Geen drukval dankzij groot
leidingwerk
Eenvoudige de- en montage
van onderdelen voor snel
onderhoud

GRITCO.COM

Minder afval en luchtverontreiniging door nauwkeurige
straalmiddeldosering

Aparte hoofdluchtkraan voor
geringe slijtage en weinig
onderhoud
Geen risico op straalmiddel in
luchtdeel door afgescheiden
ontluchtkraan
Gespoten, gegalvaniseerde
fittingen en non-ferro armaturen
Volledig veilig conform
Europese Richtlijn 2014/68/EU

excellent serie
BESPAAR OP STRAALMIDDEL- EN
ENERGIEVERBRUIK MET GRITCO’S
STRAALMIDDELDOSERING SYSTEEM
Straalketels uit deze serie staan garant voor excellente
prestaties. Standaard gemonteerde kwaliteitsonderdelen
zoals Gritco’s speciale straalmiddeldosering zorgen ervoor
dat straalprofessionals vrijwel ieder straalproject aankunnen.
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NOG MEER STRAALPLUSPUNTEN VAN GRITCO’S
EXCELLENT-SERIE
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De ontluchtkraan is gescheiden
van het luchtdeel van de straalketel. Stof en straalmiddel kunnen
niet in de armaturen komen. Dit
vermindert de kans op storingen
en slijtage aanzienlijk. Bovendien wordt de levensduur van de
straalketel verlengd. Dit effect
wordt extra versterkt door de extra
slijtschijf in de ontluchtkraan.
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Om het onderhoud zo snel en
makkelijk mogelijk te maken
kunnen onderdelen eenvoudig
worden ge(de)monteerd.
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Minder straalmiddelverbruik
en geringe stofproductie
door de nauwkeurige
afstelmogelijkheden van de
doseerkraan.

Door het grote leidingwerk
behoort drukval tot het verleden.
Ook bij het gebruik van grote
nozzles. Zo gaat er geen energie
verloren.

STEL DE IDEALE STRAALCOMBINATIE SAMEN MET
EEN OF MEER VAN DE VELE OPTIES UIT GRITCO’S
LEVERINGSPROGRAMMA, BIJVOORBEELD:
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Het (optionele) reduceerventiel
maakt het nauwkeurig afstellen
van de straaldruk mogelijk. Dit
is niet alleen belangrijk voor het
bereiken van de vereiste straalresultaten (ruwheid, snelheid,
reinheid) maar ook voor de
levensduur en recycling van her
te gebruiken straalmiddelen.
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Het probleemloos functioneren
van Gritco’s straalketels kan
nog meer worden versterkt
door een (optionele) inlaatfilter. Dit filter verwijdert ook
de laatste resten vocht en vervuiling uit de compressorlucht.

OOK DE BESTE KEUS VOOR AANVULLENDE STRAALAPPARATUUR

STRAALACCESSOIRES

GRITCO.COM

PERSLUCHTNAKOELERS

MOBIELE
STOFAFZUIGING

PERSOONLIJKE
BESCHERMING

