
Technika obróbki  
powierzchni dla odlewni

•  Technika obróbki  
strumieniowo-ściernej

• Maszyny używane
• Systemy transportowe
• Serwis i części zamienne



Kwestie czyszczenia odlewów oraz 
strumieniowania form zajmują znaczą-
ce miejsce w technice obróbki strumie-
niowej. Posiadamy doświadczenie w tej 
dziedzinie.
Oprócz oczyszczarek strumieniowych 
wszelkiego typu projektujemy  
i dostarczamy kompletne urządzenia 
wraz z tunelami chłodzącymi, systema-
mi transportowymi i stanowiskami 
szlifierskimi. Ponadto oferujemy maszy-
ny używane, serwis i części zamienne.

Formy do odlewów po procesie  
strumieniowania.

Elementy przed obróbką w przelotowej 
oczyszczarce strumieniowej.

Oczyszczarka strumieniowa z przenośnikiem 
gąsienicowym MR-850 AGTOS.

Elementy kuźnicze w oczyszczarce strumie-
niowej z przenośnikiem gąsienicowym.

Oczyszczarka strumieniowa zawieszkowa 
HT-17-23 AGTOS.

Zautomatyzowana oczyszczarka strumienio-
wa ze stołem obrotowym i satelitami do 
czyszczenia odlewów.



Oto część naszego zakresu usług 
dla odlewni:
•  Kompletna koncepcja produkcji 

począwszy od odlewu aż po wysyłkę 
(logistyka, proces obróbki strumienio-
wej, obróbka po strumieniowaniu, 
łącznie z procesem chłodzenia oraz 
magazynowaniem)

•  Wiele typów oczyszczarek strumienio-
wych dopasowanych do Państwa 
indywidualnych potrzeb przestrzen-
nych i produkcyjnych

•  Zoptymalizowane maszyny używane 
dla odlewni

•  Modernizacja posiadanych oczyszcza-
rek strumieniowych

•  Wyposażenie w magnetyczny separa-
tor powietrzny w celu zmniejszenia 
zużywania się części maszyny oraz 
optymalnej separacji piasku dla recy-
klingu

•  Części zamienne do oczyszczarek 
strumieniowych wielu producentów

•  Konserwacja oraz naprawa oczyszcza-
rek strumieniowych

Turbiny AGTOS często są stosowane do zwięk-
szania wydajności starszych oczyszczarek 
strumieniowych, tutaj przykład oczyszczarki  
z transportem zawieszkowym.

Wyposażenie maszyn z przenośnikiem 
gąsienicowym w nowe części technologiczne-
go zużycia.

Oprócz części do turbin dostarczamy wkłady 
filtracyjne, nowe szczotki do oczyszczania, 
szczotki uszczelniające a także części gumowe 
i z manganu dla wielu typów maszyn.

W krótkim terminie dostarczamy różne 
rodzaje ścierniwa.

Wyposażenie oczyszczarek 
strumieniowych w separator 
magnetyczny do oddzielania 
ścierniwa od piasku  
(ścierniwo = niebieski,  
pył = czerwony,  
piasek = żółty). Części do turbin dla wielu marek maszyn.

Separacja magnetyczna/powietrzna 
z wałkiem magnetycznym i strumie-
niem ścierniwa
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