
Řada Aero
Nový standard v oblasti tryskání suchým ledem

Budoucnost tryskání suchým ledem je zde

Nová robustní řada Aero přináší výjimečné čištění v kombinaci s nejnižšími náklady
a nemá v průmyslu konkurenci. Tyto ekologicky šetrné systémy jsou konstruovány
ke spolehlivému, snadnému a levnému využití. S jejich pomocí zvládnete práci 
rychleji, efektivněji a bezpečněji.

Vyberte si správné řešení

Řada Aero nabízí vysoký výkon a univerzálnost s nebo bez použití elektřiny.
Bez ohledu na velikost vašeho projektu nebo rozpočet, od kompaktní Aero 40 
k pneumatické Aero C100, Cold Jet pro vás má to vhodné a správné řešení. 
Kontaktujte nás pro výběr nejlepšího řešení pro vaši aplikaci.

Co dělá Aero odlišným?

Cold Jet zdokonalil tryskací systém Aero, aby dosáhl
výsledků, kterých ostatní dosáhnout neumí. 
Revoluční dávkovací systém poskytuje kvalitnější
čištění při každém zmáčknutí spouště. Stačí jeden
pracovník k vytryskání jedné násypky 
s 10metrovou hadicí, bez zamrznutí ledu, ucpání
dávkovače nebo snížení účinnosti čištění.

Systém SureFlow

Utěsněné víko
eliminuje vlhkost

Izolovaná násypka
snižuje sublimaci ledu

Oddělená násypka
zintenzivňuje vibrace

Vibrace násypky
zabraňuje ucpání

Radiální dávkovač
umožňuje plynulé tryskání

Aerodynamické spojky
snižují nároky vzduchu

Odolná tryskací hadice
zvyšuje bezpečnost

Technologie NASA

Průmyslová kvalita
tryskejte bez přerušení

Ergonomická pistole
tryskejte pohodlně

Trysky AeroTech
tryskejte s nejvyšším výkonem

ColdJet trysky využívají NASA
technologii MERN.

Aero 40/40 HP Aero 80 Aero 80 HP Aero C100

Pohon

Elektrický
Elektrický
Elektrický
Elektrický
Pneumatický
Elektrický

Účinnost
čištění
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Systém
SureFlow

•
•
•
•
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Spotřeba
ledu
0-3,2 kg/min
0-3,2 kg/min
0-2 kg/min
0-2 kg/min
0-3,2 kg/min
0-1,4 kg/min

Výklopná
násypka

•

Velikost
násypky
36,2 kg
36,2 kg
18,2 kg
18,2 kg
45,5 kg
13,6 kg

Typ

Aero 80 HP
Aero 80
Aero 40 HP
Aero 40
Aero C100
Aero V
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Aero 40/40 HP
Skvělý výkon a kompaktní konstrukce

Konstruován tak, aby tryskal. Konstruován tak, aby vydržel.

V typech standard a vysokotlaký (HP) zaručuje řada 40 nejvyšší odolnost pelet,
maximálně agresivní čištění a nejspolehlivější plynulé tryskání na trhu. Navíc, 
ke standardním vlastnostem všech zařízení Aero, používá řada 40 frekvenčně
laděné vibrační protřepávání, které zabraňuje ucpávání – umožní vám bez přerušení
spotřebovat celou násypku o obsahu 18 kg.

Nerezová ocel - tepelně i mechanicky izolovaná násypka
snižuje sublimaci a zaručuje spolehlivé dávkování

Utěsněné víko
eliminuje vlhkost 

Násypka 
s vibrátorem
zabraňuje 
ucpání

Držák trysek

Možnost otáčení o 360°
snadná manipulace 
i v omezených prostorách

Snadno odnímatelné panely
umožňují rychlou kontrolu
vnitřních komponentů

Velká bezdušová kola
snadná manévrovatelnost

Úchyt hadice 
s pojistným lankem
pro bezpečnost 
při tryskání

Svařovaný ocelový 
rám
odolný a trvanlivý

Ergonomické rukojeti
zaručují snadné manévrování

Systém uchycení hadic
zaručuje bezpečné uchycení hadic
(volitelný doplněk)

Rozměry 
91 x 51 x 102 cm

Hmotnost 
118 kg

Spotřeba ledu
0 - 1,8 kg/min

Tlak vzduchu
1,4 - 9,7 bar 

1,4 - 17,2 bar (HP model)

Kapacita zásobníku
18,1 kg

Přednosti řady Aero 40

3 Plynulý a spolehlivý tok pelet
3 Bez zamrzání
3 Snadná údržba
3 Bezpečný provoz
3 Minimální sublimace
3 Nízká spotřeba vzduchu i ledu
3 Plynulé tryskání
3 Nejlepší trysky
3 Robustní a mobilní
3 Prostor pro uložení trysek
3 Ochrana proti statickým výbojům

Intuitivní ovládací panel

3 Hlavní vypínač
3 Bezpečnostní tlačítko STOP
3 Ukazatel tryskacího tlaku
3 Nastavení spotřeby ledu
3 Ukazatel motohodin

Zdokonalený aplikátor

3 Rychlá výměna trysek
3 Bezpečnostní spínač
3 Spínač pro průtok pouze vzduchu
3 Velmi odolný
3 Ergonomický


