
Oferta specjalna – 
indywidualne komponenty na miarę 
każdego zastosowania 

Mycie ultradźwiękowe

Efektywniejsza droga do optymalnej czystości podzespołów.
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Rozwiązania gwarantujące opty- 
malną jakość i oszczędność kosztów  
w procesie mycia podzespołów

Mycie ultradźwiękowe

Ogniwa fotowoltaiczne, 
przemysł półprzewodników, 
optyka precyzyjna i mikro-
optyka, technika medyczna 
oraz mikro- i nanotechnika 
– łagodne, ale niezwykle 
efektywne mycie i czyszcze-
nie jest tutaj podstawowym 
wymogiem. 

Seria generatorów ultradź-
więkowych 1 MHz ULTRA-
SONIC MICRO CLEANING 
(UMC) o mocy 250 i 500 W 
oraz optymalnie dopasowane 
do nich systemy przetwor-
ników umożliwiają Państwu 
usuwanie najdrobniejszych 
cząsteczek, nawet w zakresie 

nanometrów, oraz zanie-
czyszczeń powłokowych z 
powierzchni i porów mikro-
struktur, nie powodując przy 
tym powstawania osadów 
lub uszkodzeń. Zastosowanie 
zaawansowanych technolo-
gicznie podzespołów zapew-
nia maksymalną wydajność 
na niewielkiej przestrzeni: w 
obudowie 19” można zinte-
grować do sześciu modułów 
UMC. Przemyślane rozwiąza-
nia konstrukcyjne gwarantują 
wysokie bezpieczeństwo 
eksploatacyjne i niezawod-
ność. Generatory serii UMC 
można zamówić w trzech 
wariantach.

Rosnące wymagania pod względem czystości  

podzespołów oraz ekonomiczności procesów  

produkcyjnych wymagają innowacyjnych  

rozwiązań technologicznych. 

Firma Weber Ultrasonics ciesząca się na rynku  

pozycją lidera, tworzy nowe standardy w rozwoju  

i produkcji wysokiej jakości komponentów do sys- 

temów mycia ultradźwiękowego. Generatory i 

przetworniki tej marki łączą w sobie innowacyjność 

z wysoką jakością, ponadprzeciętną efektywnością 

i niezawodnym serwisem, co pozwala im sprostać 

wyzwaniom, jakie stawiane są nowoczesnym syste-

mom mycia technologicznego pod względem jakości 

i nakładu kosztów.

ULTRASONIC MICRO CLEANING
Seria generatorów 1 MHz
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Wysokie wymagania często 
idą w parze z wyjątkowo 
trudnymi warunkami pracy. 
W takim przypadku naj-
lepszym rozwiązaniem jest 
przetwornik prętowy SONO-
PUSH MONO HD®: Dzięki 
wydajności większej o 20% 
przy tej samej długości pro-
mieniowania oraz stabilnemu 
promieniowaniu wielokie-
runkowemu, przetwornik 
prętowy typu Heavy Duty 
przeznaczony do dużych 
obciążeń oferuje znaczące 
korzyści przy wszystkich 
zastosowaniach w zakresie 
mycia ultradźwiękowego. 

Należą do nich znacznie 
krócej trwający proces tech-
nologiczny, a co za tym idzie 
wyższa przepustowość przy 
jednocześnie niższych kosz-
tach. Zaś duża obciążalność, 
odporność termiczna do 
95°C, także przy eksploatacji 
ciągłej, jak również odpor-
ność na pod- i nadciśnienie 
do 10 bar, zapewnia maksy-
malną żywotność urządze-
nia. Niewielkie zapotrzebo-
wanie przestrzenne sprawia, 
że SONOPUSH MONO HD® 
można z powodzeniem zin-
tegrować w już istniejących 
instalacjach i zbiornikach.

Wielorakie zadania w zakresie 
mycia technologicznego, jak 
np. mycie zgrubne i precyzyjne, 
oraz różnorodność materiałowa 
produktów wymagają zazwy-
czaj kilku systemów mycia 
ultradźwiękowego o zróżni-
cowanych częstotliwościach. 
Powoduje to zwiększone 
zapotrzebowanie inwestycyjne 
i przestrzenne, które można 
zniwelować dzięki cyfrowym, 
wieloczęstotliwościowym ukła-
dom ultradźwiękowym produk-
cji firmy Weber Ultrasonics. Za 
pomocą generatorów SONIC 
DIGITAL MULTI dysponujących 
częstotliwościami 40, 80 i 120 
kHz oraz 25 i 50 kHz możliwa 

jest realizacja różnych pro-
cesów mycia w tym samym 
zbiorniku kąpielowym. Opty-
malnie do tych częstotliwości 
dopasowane, „prawdziwe“ 
3-częstotliwościowe prze-
tworniki zanurzeniowe SO-
NOSUB MULTI w spawanej 
laserowo obudowie gwaran-
tują przy tym optymalny wynik 
czyszczenia w bardzo krótkim 
czasie. Dodatkową korzy-
ścią jest redukcja kosztów, 
gdyż nie są potrzebne żadne 
urządzenia transportowe do 
przenoszenia produktów z 
jednej do drugiej kąpieli, co 
z kolei redukuje wymaganą 
ilość miejsca.

 

 

 

 

 

 

SONOPUSH MONO HD®

Ultradźwiękowy przetwornik prętowy

SONIC DIGITAL MULTI     
Wieloczęstotliwościowe generatory modułowe

SONOSUB MULTI     Przetworniki zanurzeniowe
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Przedstawicielstwa 

handlowe

Wielka Brytania
LTS Envirosafe Ltd. 
www.ltsenvirosafe.com

Indie
Insight Engineering Sy-
stems  Pvt. Ltd.
www.insightengg.net

Włochy
WEAL srl
www.wealsrl.com

Austria
Glogar Umwelttechnik 
www.glogar-uwt.at

Polska
Castor
www.castor.com.pl

Spółki

Przyszłościowe idee, wytrwałość i 
konsekwentne wprowadzanie naszych 
produktów na międzynarodowe rynki  
są wyznacznikiem rozwoju przedsiębior-
stwa oraz pozycji lidera na rynku. 

Powstanie spółki Weber Ultrasonics 
America stanowi pomyślną kontynuację 
strategii rozwoju Weber Ultrasonics. 

Weber Ultrasonics USA
www.weber-ultrasonics.us

We współpracy ze spółką weld & cut 
firma Weber Ultrasonics oferuje dopa-
sowane do potrzeb klienta systemy w 
zakresie spawania i cięcia ultradźwię-
kowego.

Weber Ultrasonics weld & cut GmbH
www.wuwc.de

Weber Ultrasonics jest technologicznym 
liderem na światowym rynku w zakresie 
ultradźwiękowych systemów czyszczenia 
powierzchni. Nasze spółki i przedstawi-
cielstwa handlowe w Europie, Azji i Sta-
nach Zjednoczonych gwarantują wysoką 
jakość produktu i serwisu. 

Światowy zasięg  

Weber Ultrasonics

 
 

Przedstawicielstwa handlowe

Spółki
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Nasz dział sprzedaży chętnie posłuży profesjonalnym 
doradztwem i odpowie na Państwa pytania. Wystarczy 
skontaktować się z nami telefonicznie:

Telefon w Polsce
Telefon w Niemczech

+48 (0) 32 206 80 20

+49 (0) 72 48/92 07-19/-20/-27
+48 (0) 32 259 981 81




