
Oczyszczarki zawieszkowe nieprzelotowe  
i oczyszczarki zawieszkowe przelotowe 

Oczyszczarki zawieszkowe nieprzelo
towe wystepują w wielu wariantach, 
wykonaniach i wielkościach.  
Do ich posadowienia wymagana jest 
stosunkowo niewielka ilość miejsca. 
Są bardzo rozpowszechnionymi urzą
dzeniami, ponieważ dobrze wpasowują 
się w logistykę wewnątrzzakładową.  

Zalety oczyszczarek zawieszko-
wych nieprzelotowych AGTOS:

➜  Niezawodna technika oczyszczania 
strumieniowego

➜ Łatwa konserwacja
➜ Innowacyjna technika filtracyjna
➜ Wytrzymała konstrukcja maszyny

• Technika obróbki 
 strumieniowościernej
• Maszyny używane
• Systemy transportowe
• Serwis i części zamienne



Istotne zalety oczyszczarek zawieszkowych  
nieprzelotowych AGTOS 
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➜  Technika oczyszczania  
strumieniowego AGTOS

Nasze wysokowydajne turbiny to 
solidne urządzenia, a ich eksploatacja 
jest bardzo ekonomiczna dzięki  
niewielkiej liczbie części technologicz
nego zużycia i dużej przepustowości 
ścierniwa.

 Urządzenia filtracyjne AGTOS

Innowacyjna technika filtracyjna 
wyróżnia się wysoką wydajnością. 
Szczególną cechą są wkłady filtracyjne 
w kształcie stożka, które dzięki wysuwa
nym modułom można łatwo i szybko 
wymienić poza obudową filtra.  
Tego typu urządzenia z wkładami 
filtracyjnymi dają się zainstalować 
również w starszych modelach  
oczyszczarek niemalże wszystkich 
producentów. 

➜ Łatwa konserwacja 

Regularna konserwacja pomaga utrzy
mać sprawność urządzeń. Duże drzwi 
zapewniają komfortowe dojście do 
wszystkich ważnych podzespołów. 
Pozwala to na szybką wymianę części 
technologicznego zużycia.

➜   Wytrzymała konstrukcja 
maszyny

Stabilna konstrukcja z wysokoodpornej 
na zużycie stali z dodatkowymi wyłoże
niami w miejscach narażonych na 
ścieranie pomaga zabezpieczyć funk
cjonowanie maszyny. 

➜

Fot. na str. 1: Części konstrukcyjne opuszcza-
jące kabinę ręcznej obróbki w przelotowej 
oczyszczarce zawieszkowej. 



Budowa oczyszczarki zawieszkowej  
nieprzelotowej AGTOS 
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Ścierniwo jest czyszczone i trzymane w obiegu 
w optymalnej ilości

Lej uzupełniający ścierniwo na przenośniku 
kubełkowym (opcjonalnie)

Wytrzymałe podwieszone systemy przenośni-
kowe dostosowane do wszystkich wymagań 

Głowica przenośnika kubełkowego

Skrzynia odbojowa

Filtr końcowy

Filtr z wkładami 
stożkowymi

Konstrukcja  
nośna do szyn

Dodatkowe i łatwe  
w wymianie płyty 
wyłożeniowe

Szyna wjazdowa  
z automatycznym 
obrotnikiem

Obrabiane detale / zawieszka 
(indywidualnie dopasowana)

Prowadnica zawieszki Turbina

Przenośnik 
kubełkowy

Urządzenie 
dozujące 
ścierniwo

Separator 
ścierniwa
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Integracja z procesem produkcyjnym

Oczyszczarki zawieszkowe nieprzeloto
we mogą funkcjonować jako urządzenia 
wolnostojące lub być zintegrowane  
z innymi urządzeniami, co otwiera wiele 
możliwości. Poniżej prezentujemy 
przykłady najczęściej pojawiających się 
wariantów. Wciągnięcie zawieszki lub 
detali do maszyny w bezpośrednim 
obszarze maszyny odbywa się zawsze 
automatycznie. Transport do bezpo
średniego obszaru maszyny odbywa  
się ręcznie lub za pomocą systemu 
przenośnikowego. 

Eksploatacja oczyszczarki 
zawieszkowej z torem ślepym 
w kształcie litery „I“,  
w wykonaniu wolnostojącym 
lub w połączeniu z systemem 
przenośnikowym.

Eksploatacja oczyszczarki 
zawieszkowej z torem  
w kształcie litery „Y“  
z jedną zwrotnicą.  
Podczas załadunku lub 
rozładunku zawieszki 
można śrutować kolejną 
zawieszkę lub detal. 

Jeszcze bardziej elastyczna 
jest eksploatacja oczysz-
czarki zawieszkowej  
(z torem „Y“) z trzema 
zwrotnicami. Umożliwiają 
one załadunek i rozładu-
nek zawieszki zawsze po tej 
samej stronie.

Eksploatacja oczyszczarki zawieszkowej 
z torem owalnym w wykonaniu  
wolnostojącym. Podczas procesu 
strumieniowania kolejne zawieszki 
mogą być do- i odprowadzane, dzięki 
czemu możliwa jest nieprzerwana 
obróbka detali. 
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Wydajna obróbka detali w oczyszczarkach zawieszkowych 
nieprzelotowych AGTOS – praktyczne przykłady 

Oczyszczarka zawieszkowa z fundamentem i układem odzysku ścierniwa, do obróbki sprężyn Oczyszczarka zawieszkowa z separatorem 
magnetycznym i lejem odzysku ścierniwa 
zlokalizowanym przed maszyną, do zastoso-
wania w odlewniach

Oczyszczarka zawieszkowa do elementów przekładni w wykonaniu wolnostojącym Oczyszczarka zawieszkowa do elementów 
złączeniowych pracująca w ciągu technolo-
gicznym
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Oczyszczarki zawieszkowe przelotowe

Jeżeli czas jest istotnym czynnikiem, preferowane są 
oczyszczarki zawieszkowe przelotowe. Obróbka detali 
odbywa się wtedy w ruchu ciągłym. Nieprzerwane  
przemieszczanie się czyszczonych detali przez oczyszczarkę 
redukuje lub eliminuje czasy dodatkowe związane  
np. z otwieraniem drzwi maszyny.

Oczyszczarka zawieszkowa przelotowa do obróbki konstrukcji 
spawanych z komorą do ręcznego doczyszczania i odmuchiwania 

Oczyszczarka zawieszkowa przelotowa do obróbki odkuwek  
z dwustronnie zamocowanymi  turbinami 

Oczyszczarka zawieszkowa przelotowa do obróbki konstrukcji 
spawanych z jednostronnie zamocowanymi  turbinami 

Oczyszczarka zawieszkowa przelotowa do obróbki konstrukcji  
spawanych z komorą do ręcznego doczyszczania i odmuchiwania 
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Szczególną uwagę kierujemy na 
perfekcyjny serwis, i to nie tylko dla 
oczyszczarek strumieniowościernych 
AGTOS, lecz również dla wielu  
oczyszczarek innych producentów.
Nasze usługi serwisowe obejmują:

•  Części zamienne i technologicznego 
zużycia 

•  Naprawa i konserwacja śrutownic 
(zdalna diagnoza)

• Kontrola i doradztwo

•  Modernizacja i podnoszenie  
wydajności 

• Optymalizacja maszyn używanych 

• Szkolenie i trening personelu

Serwis oczyszczarek strumieniowo-ściernych

Używane maszyny są odnawiane pod wzglę-
dem technicznym i powtórnie wprowadzane  
do eksploatacji. AGTOS przejmuje demontaż, 
transport i montaż jako kompletny wykonawca 
lub też deleguje swojego specjalistę do nadzoru 
nad ustawianiem oczyszczarki u klienta.

Taśmy przenośnika kubełkowego, kubełki  
i śruby dla wszystkich rodzajów oczyszczarek 
strumieniowo-ściernych

Szybka dostawa różnego rodzaju ścierniwa.

Części dla różnych typów turbin

Dzięki nowoczesnym turbinom AGTOS 

możliwa jest modernizacja i optymalizacja 
nawet starszych oczyszczarek

Oprócz części do 
turbin dostarczamy 
wymienne wkłady 
filtracyjne, nowe 
szczotki uszczelniające 
i do zgarniania śrutu  
z obrabianych detali 
oraz wykroje gumowe 
i manganowe do wielu 
typów maszyn.
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Parametry techniczne
HT  

11-13-2-11
HT  

13-17-2-11
HT 

13-21-3-11
HT  

17-17-2-11
HT  

17-23-3-11
HT 

17-27-4-11
HT  

21-23-3-11
HT  

21-23-3-15

Maks. obciążenie haka (kg) 400 400 400 800 800 800 800 800

Opcjonalne maks. obciążenie haka (kg) 800 800 800 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600

Średnica obrabianego detalu (mm) 1 100 1 300 1 300 1 700 1 700 1 700 2 100 2 100

Wysokość komory oczyszczania (mm) 1 300 1 700 2 100 1 700 2 300 2 700 2 300 2 300

Wydajność turbiny (kW) 2 x 11 2 x 11 3 x 11 2 x 11 3 x 11 4 x 11 3 x 11 3 x 15

Filtr z wkładami stożkowymi PF 409 PF 412 PF 412 PF 412 PF 412 PF 420 PF 420 PF 428

Wydajność filtracji (m³/h) 2 600 4 500 4 500 4 500 4 500 7 500 7 500 10 000

Zapylenie powietrza po drugim  
stopniu filtracji (mg/m³)

1 1 1 1 1 1 1 1

Przelotowe oczyszczarki zawieszkowe AGTOS dostępne są w n/w standardowych wielkościacha:

Nowoczesne oczyszczarki  
strumieniowe do indywidualnych 
rozwiązań

AGTOS produkuje wirnikowe oczysz
czarki strumieniowe, dostosowując  
je do indywidualnych potrzeb klienta. 
Ze względu na różnorodność czyszczo
nych detali a także wymagania co do 
jakości oczyszczonych powierzchni  
i warunki lokalizacyjne u użytkowników, 
oczyszczarki zawieszkowe zrealizowano 
w wielu wariantach. 
Poniższa tabela zawiera najczęściej 
występujące modele maszyn wraz  
z technicznymi parametrami.  

Odlewy podczas opuszczania komory ręcznego 
odmuchiwania w dwukomorowej oczyszczarce 
zawieszkowej

Dwuteownik po procesie strumienio-
wania w przelotowej oczyszczarce 
zawieszkowej.

Możliwe jest dostarczenie dodatkowego wyposażenia i zwiększenie nośności haka.

AGTOS POLSKA Sp. z o.o.
Przemyslowa 156 
PL62500 Konin

Tel.: +48(0)632113251 
Fax: +48(0)632113261

www.agtos.pl


