
VEILIG EN EFFECTIEF REINIGEN
ZONDER AANTASTING VAN  
HET OPPERVLAKTE
Sodastralen is een effectieve, economische, milieu-
vriendelijke en volledig in water oplosbare methode om 
objecten te reinigen, ontvetten of van verf te ontdoen 
 zonder het oppervlak ervan ook maar enigszins op 
te ruwen (zoals conventionele straalmiddelen doen). 
Ook draaiende- of hydraulische (onder)delen worden 
niet  aangetast. Tenslotte blijft er geen residu achter in 
 motoren, proces installaties, etc.
Doordat het eenmalige sodastraalmiddel volledig uit 
elkaar valt tijdens de inslag, ontstaat er veel stof. Om 
een goed, dus stofvrij zicht te houden, worden al de 
gebruikte soda, het stof en de vervuiling snel en effectief 
verwijderd door Gritco’s speciaal ontwikkelde afzuigunit.

“Het stofvrije straalproces zorgt voor een duidelijk 
werk(over)zicht. Dit maakt Gritco’s SodaStraalKasten 

bij uitstek geschikt voor het economisch, veilig 
en hoogwaardig schoonstralen, ontvetten en 

verfverwijderen van matrijzen, motoren en andere 
kwetsbare onderdelen zonder oppervlakte-aantasting.”
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KRACHTIGE VOORDELEN 
Optimaal zicht op werkstuk 
door breed venster en effectieve 
stofafzuiging

Stof en gebruikte soda worden 
verzameld in plastic zakken 
voor eenvoudige en schone 
afvoer

Automatische reiniging van 
filterpatronen

 

STANDAARD INCLUSIEF
Duurzame poedercoat afwerking 
kast en afzuiger

Speciaal ontwikkelde MicroStrip-
straalketel voor efficiënt en
kostenbesparend sodastralen

BETERE  STRAAL-
MOGELIJKHEDEN
Stralen/reinigen zonder 
oppervlaktegevolgen

Geen ‘herbesmetting’ van 
objecten door eenmalig gebruik
sodastraalmiddel

Langdurig goed zicht en stofvrij 
werken dankzij automatisch
reinigend filter en 
voorafscheider cycloon

 
MILIEUBEWUST
Geen gebruik van water of 
chemicaliën

Gebruikte soda kan gemakkelijk 
worden afgevoerd

   SNEL EN PROFESSIONEEL STRALEN MET SODA
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Optimale afzuiging dankzij hoog-volume ventilator

Hoog rendement cycloon minimaliseert de 
stofbelasting op het filterpatroon

Het filterpatroon heeft een zeer groot filteroppervlak en 
wordt automatisch gereinigd. Samen met de cycloon 
zorgt dit voor langdurige en perfecte afzuigcapaciteit

Veilige en gemakkelijke afvoer van stof en vervuiling 
met vlinderkleppen en plastic zakken 

Unieke, eenvoudig te bedienen MicroStrip-straalketel. 
Het reduceerventiel maakt het instellen van de juiste 
straaldruk voor de gewenste straalresultaten (reinheid, 
snelheid) gemakkelijk. Langdurig probleemloos stralen 
wordt mogelijk gemaakt door het inlaatfilter dat de 
laatste vochtrestanten en andere vervuiling uit de 
perslucht verwijdert

Het vaste kaliber van de straalmiddeldosering 
zorgt voor kostenbesparend gebruik van het 
sodastraalmiddel

Duidelijk kijk op werkstuk door luchtgordijn voor het 
brede venster

Werkstukken gemakkelijk in- c.q. uitladen via grote 
zijdeur

Veilig en eenvoudig straalstart/stop met voetpedaal

De standaard draaitafel kan op een optionele lorrie 
worden geplaatst voor het eenvoudig beladen van 
zware objecten
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GRITCO’S PROFESSIONELE  
OPLOSSING VOOR HOOG -
WAARDIG SODASTRALEN
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GRITCO ONTWIKKELT OOK OP EIGEN SPECIFICATIE TOEGESPITSTE (GEAUTOMATISEERDE) SODASTRAALKASTEN
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