
Spray-Cast 3002-Eco 
to nowa seria ekono-
micznych uniwersalnych 
wodnych myjni natrysko-
wych służących do mycia 
i odtłuszczania elementów 
o rożnym kształcie i gaba-
rytach. 

Proces mycia polega na 
natrysku na powierzchnię 
detali medium myjącego 
pod ciśnieniem.

Urządzenie standardowo 
wyposażone jest w ręcznie 
opuszczaną zasuwę.

K o n t r o l a  w s z y s t k i c h  
parametrów możliwa jest 
za pomocą funkcjonalnego 
panelu operatorskiego.

SPRAY- 3002-ECOCAST 
EKONOMICZNE MYJNIE NATRYSKOWE
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CO WYRÓŻNIA URZĄDZENIA 

 SPRAY- 3002-ECOCAST

SC800

Gabaryt urządzenia 
(AxBxC)* [mm]

Przestrzeń  załadunkowa [mm]

Dopuszczalna masa wsadu [kg]

Pojemność zbiornika 
(mycia/płukania) [l] ~200

Temperatura mycia [°C] 20-80

Poziom hałasu [dB] <75

Mycie natyskowe w obiegu 
zamkniętym

Osuszanie sprężonym 
powietrzem

Pneumatycznie opuszczana 
pokrywa

Sterownik PLC z panelem 
operatorskim

Skimmer olejowy

Filtracja bocznikowa 

Obrotowy stelaż załadunkowy

Automatyczne 
uzupełnianie wody

Automatyczne dozowanie 
środka myjącego

Teleserwis

Program  Weekend

Stacja  demineralizacji  wody

Wanna bezpieczeństwa

*)  Wymiary  dotyczą  wersji  podstawowej  urządzenia     

Standard                               Opcja

OPCJE

SC600

~150

20-80

<75

SC1000 SC1200

600x400 800x500 1000x600 1200x700

~275

20-80

<75

Sygnalizacja świetlna

C

A

B

Jakość mycia 
Uzyskanie wymaganej czystości powierzchni mytych detali, jest 
zadaniem bardzo złożonym. Jednak dzięki naszemu 25 letniemu 
doświadczeniu oraz zachowaniu rygorystycznych parametrów mycia 
standard Państwa produkcji wkroczą w nowy wymiar jakości. 
 
Wysoka wydajność 
Silny natrysk o wydajności 13 l/min dla każdej z  dysz usunie 
z powierzchni detalu niemal każde zabrudzenie.

Niskie zużycie energii 
Dzięki prawidłowo dobranej izolacji termicznej oraz zastosowaniu 
nowoczesnych pomp wirowych o niespotykanej jak dotąd sprawności, 
pobór energii elektrycznej zredukowaliśmy do niezbędnego minimum, 
nie wpływając przy tym na czasy rozgrzewania czy wydajność pomp.

Programowalna technika mycia
Każda myjnia wyposażona jest w sterownik PLC z panelem 
operatorskim, na którym w prosty i czytelny sposób dostosujesz 
wszystkie parametry procesu mycia do własnych potrzeb.

Układ filtracji bocznikowej 
Zapomnij o częstej wymianie kąpieli oraz związanych z tym kosztach 
i przestojach, dzięki naszemu zaawansowanemu połączeniu filtracji 
wstępnej i bocznikowej osiągniesz rewelacyjne wyniki powtarzalności 
mycia przez długi czas (dokładność filtracji nawet do 1 μm). 

Niezawodność
Wszystkie nasze urządzenia wykonane są z materiałów najwyższej 
jakości. Dodatkowo stosujemy podzespoły tylko i wyłącznie 
sprawdzonych Europejskich producentów.   

Funkcjonalność
Wyprodukowanie kilkuset różnych instalacji na całym świecie dało 
nam wiedzę i doświadczenie potrzebną do stworzenia urządzeń 
niemal doskonałych. Nasze myjnie są kompaktowe, eleganckie, łatwe 
i wygodne w obsłudze.

Wyposażenie dodatkowe 
Bogaty i czytelny wachlarz różnorodnych opcji i wyposażenia 
dodatkowego ułatwi Państwu dostosowanie urządzenia 
do indywidualnych potrzeb. 

UWAGA: istnieje możliwość dostosowania wymiarów 
użytkowych urządzenia, a także wykonania dodatkowych 
modułów na indywidualne zamówienie.

Bezpieczeństwo 
Bezpieczną eksploatację naszych myjni, zapewniają:
 system bezpieczeństwa zgodny z normą ISO 13849;
 zgodność z dyrektywą maszynową 2006/42/WE;
 zgodność z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej 

2004/102/WE.
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