
VEILIG EN STIL ONDERWATER
STRALEN MET LICHT HANTEER
BARE STRAALPIJP TOT 300 
 METER DIEPTE
Door de omgevingsdruk vereist onderwaterstralen – 
 vergeleken met straalwerk aan de wal – een veel  hogere 
systeemdruk. Bij de gangbare HP (hogedruk) water
systemen zorgt dit voor veiligheidsproblemen en zware 
werkomstandigheden. Met een extreem lage straalpijp
druk van slechts 2 tot 6 bar maakt Gritco’s SubSeaSerie 
onderwater stralen veel veiliger en comfortabeler.

 subsea serie

KRACHTIGE VOORDELEN 
Maximale veiligheid voor de 
duiker door lage straaldruk en 
duidelijke 1-op-1 communicatie 
met bemanning (dankzij stille – 
onderwater - werkomgeving)

Geen retro jets door lage, 
minimale werkdruk in 
vergelijking met HP (Hoge Druk) 
Watersystemen

Eenvoudige, lichte ‘één-hand’ 
straalpijpbediening

Twee keer hogere straalproduc-
tie dan met HP-watersystemen

Ontwerp en productie gebaseerd 
op tientallen jaren kennis en 
ervaring

STANDAARD INCLUSIEF
Dubbele veiligheid- en 
noodstopvoorzieningen

Tijdregistratie voor tijdige 
vervanging van belangrijke 
slijtdelen

Volledig veilig conform Europese 
Richtlijn PED 2014/68/EU

BETERE 
 STRAALOPBRENGST
Verschillende straalresultaten 
variërend van aangroeiverwij-
dering tot blank metaal

Perfect mat, niet reflecterend 
resultaat voor afstand- en 
onderwaterinspectie

Overtreft SA2.5 standaard 
(geschikt voor herschilderen)

Ruime modellenkeus met volle-
dige gebruiksondersteuning 

Werkdieptes mogelijk van 50 
(standaard) tot 300 meter
(speciale serie)

ECONOMISCHE 
STRAALVOORDELEN
 Stille (onderwater)werkomge-
ving voor constant en duidelijk 
2-richtingcontact tussen duiker 
en bemanning

Twee keer meer productie dan 
met HP-watersystemen

   LAGE DRUK, TWEE KEER SNELLER DAN HP WATER

GRITCO.COM

“Stralen met perslucht is de ideale manier om 
vuil, verf en roest te verwijderen van constructies 
onder de waterspiegel. Met de speciaal hiervoor 
ontwikkelde Gritco SubSeaSerie kunnen dit soort 

projecten veiliger en economischer worden 
uitgevoerd dan ooit tevoren.”
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Volledig pneumatisch systeem 
veilig gehuisvest in solide, 
roestvaststalen schakelkast

Geen straalmiddelrestanten 
door unieke straalketel-
vultrechter

Langere onderwater-
straaltijden dankzij grote 
tankcapaciteit (tot 350 liter)

Optimaal straalmiddelverbruik 
met nauwkeurige doseerkraan

Tweede ketel voor 2 duikers  
(op verschillende dieptes) of  
als back-up

Veilig, eenvoudig en duidelijk 
afleesbaar bedieningspaneel

Extra veiligheid door met 
sleutels bediende start- en 
stopknoppen

Gewenste straalresultaten 
(schoonheid, ruwheid) 
op verschillende dieptes 
haalbaar dankzij gemakkelijk 
instelbare straalpijpdruk

Eenvoudig verhelpen van 
 mogelijke straalmiddel-
verstopping met reiniging-
systeem

Nog meer duikerveiligheid 
met snelle-noodstop

Aparte registratie van 
systeem- en straaltijden6 
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MAXIMALE VEILIGHEID VOOR DE 
DUIKER EN DE BEST MOGELIJKE 
STRAALRESULTATEN MET  
GRITCO’S SUBSEASERIE
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C
ERTIFIED

WAT MAAKT GRITCO’S SUBSEASERIE VERDER DE 
PERFECTE KEUZE VOOR ONDERWATERSTRALEN

GRITCO.COM

Standaard serie voor (tot) 50 meter werkdiepte.

Speciale serie voor (tot) 300 meter werkdiepte. Daadwerkelijke 
configuratie aangepast aan vereiste straaldiepte, aantal gebruikers, 

skid-opties, et cetera
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