
Bębnowe oczyszczarki  
strumieniowo-ścierne

Bębnowe oczyszczarki strumieniowo-
ścierne są dostępne w różnych warian-
tach, wersjach i wielkościach. Mają one 
zwartą konstrukcję i zajmują niewielką 
powierzchnię. Połączenie wielu maszyn 
umożliwia pracę w trybie ciągłym.  

Zalety bębnowych oczyszczarek 
strumieniowo-ściernych AGTOS:

➜  Niezawodna technologia obróbki 
strumieniowo-ściernej

➜ Łatwa konserwacja
➜ Innowacyjna technologia filtracyjna
➜ Mocna konstrukcja maszyny

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



Istotne zalety bębnowych oczyszczarek  
strumieniowo-ściernych AGTOS
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➜  Technologia obróbki  
strumieniowo-ściernej AGTOS

Nasze turbiny wyróżniają się wysoką 
mocą i solidnym wykonaniem. Niewiel-
ka liczba części podlegających zużyciu, 
budowa ułatwiająca konserwację oraz 
wysokie natężenie przepływu ścierniwa 
sprawiają, że urządzenia te są bardzo 
ekonomiczne w eksploatacji.

 Technika filtracyjna AGTOS

Innowacyjna technologia filtracyjna 
jest niezwykle wydajna. Cechą szcze-
gólną są wkłady filtracyjne o kształcie 
stożka, które dzięki elementowi  
wysuwanemu można łatwo i szybko 
wymienić poza obudową. Systemy 
filtracyjne z zastosowaniem wkładów 
można montować również w starszych 
oczyszczarkach strumieniowo-ściernych 
niemal wszystkich producentów.

➜ Łatwa konserwacja

Regularna konserwacja pomaga zacho-
wać wartość urządzeń. Duże drzwi 
konserwacyjne zapewniają łatwy 
dostęp do wszystkich ważnych podze-
społów. Umożliwia to szybką wymianę 
części podlegających zużyciu.

➜    Wytrzymała konstrukcja 
maszyny

Stabilna konstrukcja z wysokoodpornej 
na zużycie stali z dodatkowymi  
wyłożeniami w miejscach narażonych 
na ścieranie pomaga zabezpieczyć 
funkcjonowanie maszyny.

➜



Budowa bębnowej oczyszczarki  
strumieniowo-ściernej AGTOS 
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Przygotowanie ścierniwa / 
Separator powietrzny

Przenośnik kubeł - 
kowy z lejem 
zasypowym

Odchylany bęben 
do przedmiotów 

obrabianych

Bęben napędowy  
przenośnika kubełkowego 

Podajnik Ślimak 
ścierniwa

Skrzynia 
odbojowa

Pojemnik  
na pył

Wysokowydajna 
turbina AGTOS

Filtr z wkładami stożkowymi 
wraz z filtrem wtórnym

Urządzenie 
dozujące  
ścierniwo



Bębnowych oczyszczarek strumieniowo-ściernych używa się przede wszystkim do 
obróbki produkowanych masowo drobnych części.

Również perforacja bębna zależy  
od rodzaju obrabianych przedmiotów 
oraz ścierniwa. Pozwala to uniknąć 
zaczepiania się części i zapewnia  
optymalny przepływ ścierniwa.
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Najważniejsze zalety

Konstrukcja bębna zależy od rodzaju 
obrabianych przedmiotów. Dno  

i ściany boczne zaprojektowano  
w sposób zapewniający  
optymalną cyrkulację części.

Dzięki właściwościom bębna nie 
potrzeba zbyt wielu części podlega-
jących zużyciu (w porównaniu do  
oczyszczarek gąsienicowych).
 
Łagodny ruch wychylny oraz obracanie 
się bębna umożliwia łagodną obróbkę 
przedmiotów.



Połączenie umożliwia ciągły proces produkcyjny z bębnowymi oczyszczarkami  
strumieniowo-ściernymi.

Dużą wagę przywiązuje się do jak 
najlepszego zintegrowania technologii 
strumieniowo-ściernej z innymi  
procesami w danej firmie.
Tutaj przedstawiamy przykład  
połączenia wielu urządzeń.

5

Bębnowe oczyszczarki strumieniowo-ścierne 
pracujące w linii
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Efektywne oczyszczanie bębnowymi oczyszczarkami 
strumieniowo-ściernymi AGTOS – przykłady z praktyki

Spektrum przedmiotów możliwych do obrabiania w bębnowych 
oczyszczarkach strumieniowo-ściernych jest bardzo szerokie–  
od elementów filigranowych po odlewy kompaktowe. Do pracy 
w odlewniach dodaje się specjalne podzespoły służące do 
oddzielania piasku formierskiego od ścierniwa.

Widok wnętrza 
bębna na  
przedmioty 
obrabiane

Wysokowydajna turbina 
AGTOS z regulacją  
przepływu ścierniwa

Sprężyny na wyjściu do rynny wibracyjnej  
za oczyszczarką

Monitor umożliwia nadzorowanie procesu 
napełniania i opróżniania

Bębnowa oczyszczarka strumieniowo-ścierna 
AGTOS z urządzeniem zasilającym i ogrodze-
niem zabezpieczającym

Podawanie odlewów do bębnowej oczysz-
czarki strumieniowo-ściernej AGTOS
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Szczególną uwagę kierujemy na 
perfekcyjny serwis, i to nie tylko dla 
oczyszczarek strumieniowo-ściernych 
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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Dane techniczne TS 0050 TS 0150 TS 0300 TS 0500

Pojemność bębna (l) 50 150 300 500

Ilość wysokowydajnych turbin 1 1 1 1

Turbina wysokowydajna (KW) 7,5 do 15 do 22 do 30

Transport ścierniwa Ślimak Ślimak Ślimak Ślimak

Pomost konserwacyjny bez tak tak tak

Filtr z wkładami stożkowymi PF 4-06 PF 4-06 PF 4-09 PF 4-12

Bębnowe oczyszczarki strumieniowo-ścierne AGTOS są dostępne m. in. w następujących wymiarach standardowych:

Nowoczesna technologia obróbki 
strumieniowo-ściernej na miarę

AGTOS produkuje oczyszczarki z kołem 
rzutowym jako maszyny specjalne.  
Ze względu na różnorodność przed-
miotów przeznaczonych do obróbki  
i wymagań dotyczących powierzchni 
oraz różną ilość miejsca do dyspozycji  
u klientów, bębnowe oczyszczarki 
strumieniowo-ścierne wykonano  
w wielu wariantach. 

Poniższa tabela zawiera najczęściej 
spotykane modele oraz ich najważniej-
sze dane techniczne.

Bębnowe oczyszczarki 
strumieniowo-ścierne 
stosuje się do obróbki 
strumieniowo-ściernej 
różnych części produko-
wanych masowo.

Możliwe są inne wersje wyposażenia.

AGTOS POLSKA Sp. z o.o.
Przemyslowa 156 
PL-62-500 Konin

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

www.agtos.pl


