
DIRECT STRAALVERMOGEN 
IN COMPACTE BEHUIZING MET 
UNIEK PRESSURE HOLD SYSTEEM
Dankzij Gritco’s unieke Pressure Hold systeem veroor-
zaken start/ stop/start onderbrekingen geen vertraagd 
straalmiddel-startschot. Dat komt doordat de ketel, na het 
vullen eerst op druk wordt gezet waardoor het straalmiddel 
direct op volle snelheid is wanneer het straalproces begint. 
Hierdoor gaat er geen tijd, straalmiddel of perslucht verloren. 
Omdat de exacte doseermogelijkheden het gebruik van de 
fijnste straalmiddelen mogelijk maken, zijn de MiniPro-ECO 
Straalketels bij uitstek geschikt voor nauwkeurige restau-
ratie- en soda straalprojecten.

“Gritco’s hoge kwaliteitsnormen, uitgebreide kennis en ervaring 
vormen de basis voor deze compacte en economische ketel 
die is bedoeld als gelijkwaardig professioneel alternatief voor 

minder intensief (dan een volledige dagtaak) gebruik met 
perfecte straalresultaten.”

 minipro-eco

KRACHTIGE VOORDELEN 
Secuur straalwerk door directe 
start/stop reactie

Geen traag straalmiddel-
startschot, geen straalmiddel-
verlies

Minder stof door nat of 
bevochtigd stralen

Makkelijk instelbare straaldruk 
en straalmiddeldosering

 
 
STANDAARD INCLUSIEF
Slijtvaste doseerkraan geschikt 
voor alle straalmiddelen

Alle besturingsonderdelen 
 veilig ondergebracht in 
 robuuste schakelkast

Volledig veilig conform Euro-
pese richtlijn PED 2014/68/EU

BETERE STRAAL-
MOGELIJKHEDEN
Minder straalmiddelverbruik en 
stofproductie met nauwkeurige 
doseerkraan

Eenvoudig onderhoud door 
gemakkelijk te (de)monteren 
straalmiddelkraan

Geschikt voor vrijwel alle  
straalprojecten door 
uitgebreide opties

Beste keus voor zeer nauw-
keurig en kostenbesparend 
soda-stralen

MILIEUBEWUST
Minder verbruik van perslucht 
betekent besparen op brand-
stof- en CO2-productie

Minder afval en verdere milieu-
vervuiling (stof) door nauwkeu-
rige straalmiddeldosering

   DIRECTE START/STOP STRAALREACTIE
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OOK DE BESTE KEUS VOOR AANVULLENDE STRAALAPPARATUUR

GRITCO’S UNIEKE PRESSURE 
HOLD SYSTEEM BESPAART TIJD, 
PERSLUCHT EN GELD
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2 De machine is erg gebruiks-
vriendelijk, ook door het duide-
lijke bedieningspaneel. Met het 
standaard reduceerventiel is de 
juiste straaldruk eenvoudig in 
te stellen. Dit is niet alleen be-
langrijk voor het behalen van de 
vereiste straalresultaten maar 
ook om beschadiging van het 
object te voorkomen. Het inlaat-
filter zorgt voor hoogwaardig 
en probleemloos straalwerk. Dit 
filter ontdoet de perslucht van 
laatste vocht- en vuilresten.

In een beschermhoes verpakte 
straal- en stuurslangen kunnen 
aan de machinebeugel worden 
opgehangen.

Ergonomisch draaibaar straal-
pistool met trekker voor snelle 
straalmiddel starts/stops.

Minder straalmiddelverbruik en 
stofproductie dankzij exacte 
straalmiddeldosering.
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NOG MEER STRAALPLUSPUNTEN VAN GRITCO’S 
MINIPRO-ECO

STEL DE IDEALE STRAALCOMBINATIE SAMEN MET 
EEN OF MEER VAN DE VELE OPTIES UIT GRITCO’S 
LEVERINGS PROGRAMMA, ZOALS:

Een op de afmeting van het 
straalmiddel afgestemd vast 
kaliber zorgt voor de juiste 
hoeveelheid straalmiddel 
(bijvoorbeeld bij soda-stralen).

Minder stof door nat of 
bevochtigd stralen.

In tegenstelling tot conventionele straalketels wordt de MiniPro-ECO 
ketel na het vullen eerst met straalmiddel op werkdruk gebracht. Door 
deze ‘stand by’ stand is de straalmiddelstroom op volle snelheid op het 
moment dat het start/stop trekker wordt geactiveerd. De ketel dient alleen 
voor het opnieuw vullen te worden ontlucht. Het ‘pressure hold systeem’ 
biedt grote voordelen:

a. Betere (nauwkeuriger) productieresultaten
b. Geen verspilling van tijd, straalmiddel of perslucht
c. Zeer geschikt voor soda-stralen
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