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Myjnie natryskowe, wysokociœnieniowe SPRAY-CAST 3002 / SC 1202.DR

Co wyró¿nia urz¹dzenia 
serii  3002 / SC 1202.DR ?SPRAY-CAST

wysoki poziom czystoœci powierzchni mytych detali uzyskiwany dziêki zachowaniu œciœle okreœlonych parametrów procesu

wysoka wydajnoœæ (do 620 l/min.) oraz wysokie ciœnienie natrysku do 160 bar

uniwersalnoœæ i ³atwoœæ dostosowania do aktualnej produkcji, pozwala na mycie elementów o zró¿nicowanej geometrii 
i rodzaju materia³u, z którego zosta³y wykonane

dowolna, swobodnie programowalna technika mycia

mycie w obiegu zamkniêtym, gwarantuj¹ce znaczn¹ redukcjê œcieków

zaawansowany system filtracji, siatkowy filtr pe³nostrumieniowy oraz skimmer olejowy pozwalaj¹ na znaczne 
wyd³u¿enie czasu pomiêdzy wymian¹ k¹pieli pracuj¹cej w obiegu zamkniêtym co pozwala na znaczn¹ redukcjê kosztów

SPRAY-CAST 3002 / SC 1202.DR to po³¹czenie standardowej myjni 
natryskowej z koszem obrotowym z dodatkowym wysokociœnieniowym 
uk³adem domywania detali z trudno usuwalnych .zabrudzeñ

Uk³ad domywania czêœci wyposa¿ony w:

pokrywê z , oknem wziernikowym, 

oœwietleniem i d³ugimi rêkawicami

odmuchiwanym sprê¿onym powietrzem

pompê wysokociœnieniow¹ 160 bar o du¿ej wydajnoœci 

(np. do p³ukania pod ciœnieniem przewodów i kana³ów olejowych,

wa³ów korbowych oraz bloków silników itd.)

pistolet odmuchuj¹cy sprê¿onym powietrzem (opcjonalnie)
Konstrukcja i budowa myjki spe³niaj¹ 
aktualne wytyczne Unii Europejskiej

Dane techniczne

Max. masa za³adunku (kg)

Œrednica kosza za³adunkowego (mm)

Max. wysokoœæ mycia (mm)

Pojemnoœæ k¹pieli (l)

o
Max. temperatura k¹pieli ( C)

Moc zainstalowana (kW)

Wymiary gabarytowe (mm)

SC-1202.DR

500

1150

600

350

22,5

2150x1675x1700

< 80

detale przed myciem

detale po myciu



Dane techniczne

Max. masa za³adunku (kg)

Pojemnoœæ k¹pieli (l)

oTemperatura k¹pieli ( C)

Napiêcie (V)

Moc zainstalowana (kW)

Ciœnienie (bar)

Ciœnienie przep³ywowe (bar)

Ciê¿ar urz¹dzenia (kg)

SC25

100

3

140

3x400V/50Hz(N+PE)

SC30

170

4

180

Rêczne myjnie wysokociœnieniowe 
wykonane ze stali nierdzewnej

Kontrola temperatury i poziomu k¹pieli

Oœwietlenie komory roboczej (LED)

Ogrzewanie elektryczne - termostat

Odmuchiwanie okna wziernikowego 

sprê¿onym powietrzem
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SC25

SC30

Pe³nostrumieniowa filtracja zgrubna 
i mikrofiltracja (nawet 10 µm)

SC 1202.DR
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