
ČISTOTA A EKOLOGIE 
JE NAŠE PRÁCE

PRŮMYSLOVÉ ODMAŠŤOVACÍ  
A ČISTÍCÍ SYSTÉMY

ECO 800



ECO 800
Použitá technologie:  
odmaštění 

Stroj pracuje na principu tlakového postřiku. 

Povrch součástí je sprchován horkou 

odmašťovací lázní ze všech stran.

Součásti se ukládají do koše, který se svisle 

otáčí kolem postřikového systému.

Teplota lázně je nastavitelná termostatem. Dobu 

expozice určuje obsluha tlačítkem START/STOP.

Možnost opce:

Filtrace kapaliny, kterou zajištuje textilní 

sáčkový fi ltr s možností volby fi ltrační 

schopnosti.

Pásový odlučovač oleje PAL, který sbírá 

vytěsněný olej z odmašťovací lázně.

Used technology:      
degreasing

Machine is working on pressure spraying 

principle. Surface of the work piece is sprayed 

from all sides by hot degreasing bath. 

The parts are placed in basket, which is 

vertically turning around spraying system.

Bath temperature is adjustable by thermostat. 

The exposure time is determined by the 

operator using the START / STOP button.

Option:

Water fi ltration, which is secured by fabric bag 

fi lters with optional fi ltration.

Band oil skimmer PAL, that is collecting 

displaced oil from degreasing bath.

TECHNICKÉ PARAMETRY PERFORMANCE DATA

TYP STROJE MACHINE TYPE ECO 800
Rozměry zákl. modul w x l  (mm) Dimensions – basic module w x l  (mm) 1250 x 1100

Výška stroje h (mm) Machine height h (mm) 1250

Hmotnost stroje (kg) Machine weight (kg) 220

Velikost pracov. prostoru mm Dimensions workplace mm 800 x 500

Max. hmotnost zboží (kg) Max. weight of goods (kg) 100

Instal. el. příkon stroje (kW) Machine input  (kW) 10

Objem odmašťovací lázně (l) Degreasing bath volume (l) 200

Teplota odmašťovací lázně (°C) Degreasing bath temperature (°C) max. 70

Tlak na čerpadle odmašť. (MPa) Degreasing pump pressure (MPa) 0,35
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