
 

 

 

 

   

 

        Čistící zařízení typové řady VL GE 

 
       Zařízení je určeno pro čištění dílů uložených v Eurogitterboxu nebo ve speciálních koších a točí je 

        kolem horizontální osy. 

        Umožňuje čištění menších a malých dílů komplikovaných tvarů a následně jsou možnosti (opce)  

        pro oplachování, ofukování, sušení a pod. 

 

        Pohon točení je zajištěn elektromotorem přes převodovku s nastavitelnou rychlostí,  

        takže rychlost se dá upravit v závislosti na typu a provedení čištěných dílů. 

 

Nakládání a vykládání Eurogitterboxů  

je ve standardním provedení možná  

prostřednictvím mobilní nebo stabilní  

nakládací podesty se systémem  

manuálního zasouvání a vysouvání,  

nebo je možnost nakládání přímo,  

např. Vysokozdvižným vozíkem.  
 

 

 

      

 

 

        Pro základní technické parametry  

        použijte prosím příslušný technický list. 

 

        Sériově je zařízení vyráběno  

        s nosností 500 kg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Čištění malých dílů 
                                                                    Čistící technika z nerezové oceli 
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Typová řada C je modifikované provedení standardní typové řady W (čištění  

pomocí vodou ředitelných čisticích prostředků za tepla) a typové  

řady K (čištění pomocí rozpouštědel za studena).  

Kromě koše s vodorovným otáčením(spodní koš) jsou zařízení vybavena  

také systémem pro otáčení koše kolem horizontální osy(horní koš),  

resp. pro speciální přípravek dle potřeby. 
 

Systém otáčení kolem horizontální osy s integrovaným košem  

pro malé díly je určen k čištění malých sypaných dílů,  

dílů se slepými dírami, členitými povrchy a pod..  

Jako ochrana před nechtěným poškozením povrchu dílů  

se může použít mezidno s přítlačným poklopem, které díly  

v koši zafixuje, případně lze použít speciální prostředek  

pro jejich bezpečné uložení. 
 

Za příplatek je možné instalovat funkci 

„naklápění“, která umožní nastavení  

výkyvů koše pro malé díly pod různými  

úhly, bez možnosti úplného                                                                                    

horizontálního otočení. 

                                                                                                                                    W 80 C   
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                          
 

                                                                          

                                                                                 W 60 C 
 

                                               Po jednoduchém demontování systému horizontálního  

                                               otáčení s integrovaným košem pro malé díly(horní koš)  

                                               lze v koši s vodorovným otáčením(spodní koš) čistit jiné  

          W 40 C                         větší díly. 
 

Přibližné technické parametry           

 

 

Průměr 

spodního koše 

 

Rozměr horního 

koše pro malé díly 

Nosnost dolního 

koše 

Nosnost horního 

koše pro malé 

díly 

 mm mm kg kg 

Typ   W 40 C 400 (1x) 350 x 150 x 160 70 10 

Typ   W 60 C 600 (1x) 375 x 220 x 200 100 25 

Typ   W 80 C 800 (1x) 475 x 320 x 200 150 25 

Typ   W 91 C 900 (1x) 475 x 320 x 200 200 25 

Typ W 115 C 1150 (1/2x) 475 x 320 x 200 300 25 

                                       Pro další technické parametry použijte prosím příslušný technický list. 

                                       
 
 
                                          

 

                                                                                                                                                                      W 115 C 

 

 

 

 

    Typová řada TH je také koncipována pro čištění malých volně sypaných dílů, dílů se  

    slepými dírami, členitými povrchy apod.. 
 

    Tato typová řada neobsahuje spodní koš s vodorovným otáčením, ale pouze napevno  

    namontovaný systém otáčení kolem horizontální osy pro různé rozměry a různé počty  

    košů pro malé díly nebo speciální upínací přípravky. 
 

    Rozměr košů na malé díly a jejich počet je závislý na velikosti  

    stroje.  

    Koš na malé díly lze objednat s různými velikostmi/rozměry ok výpletu.  

 

                                                             Rozměr standardního koše je 

                                                 475 x 320 x 200 mm 

                                                 pro zařízení 

                                                 W 91 TH 4 kusy 

                                                 a pro zařízení 

                                                 W 115 TH 9 kusů    
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     W 91 TH 4  

                                                                                                                                                                    se 4 koši 
                                                                                 

                                                                                                                                            Čisticí zařízení lze vybavit mobilními  

                                                                                                                 nakládacími, resp. válečkovými  

                                                                                                                 podestami. 
                                                                                                                   

                                                                                                                 Všechna zařízení typové řady TH lze 

                                                                                                                 vybavit příslušenstvím a komponenty 

                                                                                                                 z typové řady W a K, např.: filtračním 

                                                                                                                 systémem, oplachováním, sušením, 

                                                                                                                 funkcí „naklápění“ apod. 
 

                                                                                                                                            Jsou-li požadovány větší koše, např. 

                                                                                                                 Eurogitterboxy, doporučujeme vám  

                                                                                                                 naši typovou řadu VL GE. 
  
 

                                                                                             W 115 TH 1 

                                                                                          s jedním košem             
                                                                                                                                                                 Přibližné technické parametry        
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Čistící zařízení v nerezovém provedení 

Typová řada TH 

 

 

 

 

Rozměr standardního 

koše 
Počet košů 

Nosnost každého 

koše 
Nosnost spolu 

 mm ks kg kg 

Typ   W 91 TH 375 x 220 x 200 4 25 100 

Typ   W 115 TH 475 x 320 x 200 9 25 225 


