
Oczyszczarki strumieniowe z taśmą 
z plecionego drutu stalowego

Oczyszczarki strumieniowe z taśmą 
z plecionego drutu stalowego odzna-
czają się bardzo dużą elastycznością 
zastosowania. Zakres obrabianych 
przedmiotów jest znacznie poszerzony 
dzięki temu rozwiązaniu, że można 
je równocześnie oczyszczać strumie-
niowo od góry i od dołu. Oczyszczarki 
strumieniowe z taśmą z plecionego 
drutu stalowego są odpowiednie na 
przykład do usuwania zadziorów, 
usuwania zgorzelin oraz oczyszczania 
wszelkich odlewów i elementów  
ciętych laserowo.  

Korzyści płynące z zastosowania 
oczyszczarek strumieniowych 
AGTOS z taśmą z plecionego drutu 
stalowego:

➜  niezawodna technika oczyszczania 
strumieniowego

➜  nieskomplikowana konserwacja
➜  innowacyjna technika filtrowania
➜  możliwość oczyszczania różnych 

przedmiotów prosty sposób poda-
wania i odbierania elementów

• Technika obróbki 
 strumieniowo-ściernej
• Maszyny używane
• Systemy transportowe
• Serwis i części zamienne



Najważniejsze zalety oczyszczarek strumieniowych 
AGTOS z taśmą z plecionego drutu stalowego
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➜  Technika oczyszczania  
strumieniowego AGTOS

Nasze turbiny to wytrzymałe urządze-
nia, zapewniające dzięki niewielkiej 
ilości części zużywalnych i dużej prze-
pustowości ścierniwa maksymalną 
wydajność przy niskiej enegochłonności.

 Technika filtrowania AGTOS

Innowacyjna technika filtrowania 
cechuje się dużą wydajnością. Zwracają 
uwagę zwłaszcza ukształtowane 
stożkowato naboje filtra, które szybko 
i łatwo można wymienić przy użyciu 
elementu przesuwnego znajdującego 
się poza nabojem filtracyjnym. Takie 
nabojowe systemy filtrowania można 
instalować także w starszych oczysz-
czarkach strumieniowych wszelkiego 
typu.

➜  Nieskomplikowana konserwacja

Regularna konserwacja pomaga utrzy-
mać techniczną wartość instalacji. Duże 
drzwi konserwacyjne zapewniają dobry 
i swobodny dostęp do wszystkich 
podzespołów. Dzięki temu szybko 
można skontrolować i wymienić części 
technologicznego zuzycia.

➜  Elastyczność

Oczyszczarki strumieniowe z taśmą 
z plecionego drutu stalowej umożliwiają 
obróbkę najróżniejszych przedmiotów. 
Równoczesne oczyszczanie przedmiotu 
od góry i dołu sprawia, że oczyszczarki 
tego typu cieszą się tak dużą popular-
nością. 

Istotne jest włączenie oczyszczarek 
strumieniowych w funkcjonujące 
w zakładzie struktury logistyczne. 
Z tego względu innowacyjne rozwiąza-
nia, np. automatyczne rozpoznawanie 
przedmiotu obrabianego przez układ 
sterowania czasem działania turbin, 
oferujemy w standardzie.

➜



Budowa oczyszczarki strumieniowej  
AGTOS z taśmą z plecionego drutu stalowego
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System filtrów nabojowych i separator powietrzny do 
oczyszczania ścierniwa z pyłu i podziarna

Komora do oczyszczania  
strumieniowego z wysokowydajnymi 

turbinami AGTOS

Programator (przy śluzie wlotowej) dla 
programowania procesu obróbki 

Śluza wlotowa dla  
obrabianych przedmiotów

Strona wylotowa obrabianych przedmiotów 
wraz z systemem wentylatorowego odmuchi-
wania

Widok na stację zwrotną taśmy z plecionego 
drutu stalowego
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Dane techniczne BS 04-02 BS 06-02 BS 10-04 BS 16-06

Szerokość obrabianego przedmiotu (mm) 400 600 1000 1600

Wysokość obrabianego przedmiotu (mm) 200 200 400 400

Materiał na taśmę z plecionego drutu  
stalowego

stal manganowa stal manganowa stal manganowa stal manganowa

Typ turbin 3.6 3.6 3.6 3.6

Moc turbin (kW) 4 x 11 4 x 11 4 x 11 8 x 7,5

Filtr PF 4-12 PF 4-12 PF 4-20 PF 4-28

Wydajność wentylacji (m³/h) 4 500 4 500 4 500 - 7 500 10 000

Resztkowe zapylnie powietrza przy użyciu 
filtra dodatkowego (mg/m³)

1 1 1 1

Oczyszczarki strumieniowe AGTOS z taśmą z plecionego drutu stalowego dostępne są między innymi 
w następujących standardowych rozmiarach:

Nowoczesna technika oczyszczania 
strumieniowego w wielu warian-
tach wg indywidualnych uzgodnień

AGTOS produkuje oczyszczarki strumie-
niowe z wirnikami rzutowymi w ramach 
konstruowania maszyn specjalnych. 
Przy uwzględnieniu różnych właściwości 
obrabianych przedmiotów oraz wymo-
gów w stosunku do powierzchni 
i dostępności miejsca. Oczyszczarki 
strumieniowe z taśmą z plecionego 
drutu stalowego są realizowane w wielu 
wariantach. 
W poniższej tabeli przedstawione są 
najpopularniejsze modele i ich najważ-
niejsze dane techniczne.
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Przemyslowa 156 
PL-62-500 Konin

Tel.: +48(0)63-2113251 
Fax: +48(0)63-2113261

www.agtos.pl


