
MIKROČIŠČENJE

PLOŠČATI OBDELOVANCI            NESKONČNI OBDELOVANCI         3D OBDELOVANCI     
Čiščenje ploščatih elementov, laminatov 
ipd. s kombinacijo tehnike čiščenja z zra-
kom in z navlaženimi krtačami. Tudi za 
profilirane površine, z utori in izvrtinami.

LES - UMETNE MASE - KOVINE - STEKLO 

Inovativni sistemi čiščenja površin 
za vse vrste industrij

Industrijski standardi in zahteve po brezhibnosti povr-
šin so vse višji, napake zaradi prahu so zelo pogost 
vzrok reklamacij. Wandres GmbH micro-cleaning je 
specialist za popolno in varno odstranjevanje prahu, 

vlaken in drugih najmanjših delcev s površin.

Čiščenje občutljivih neskončnih trakov iz 
papirja, folije ali umetnih mas.
Inovativna tehnika za čiščenje trakov iz 
lahkih kovin z ostrimi robovi.

Čiščenje 3-dimenzionalnih površin z zao-
bljenimi robovi, konveksno ali konkavno 
oblikovanih. 3D čiščenje je osnovano na 
robotski tehniki.
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MIKROČIŠČENJE

INGROMAT® POSTOPEK ČIŠČENJA 

• Ingromat® sprayer nanese tenek sloj antistatske tekočine 
Ingromat® na vlakna krtače.

• Navlažene krtače vežejo delce prahu na vlakna in jih odva-
jajo proti sistemu odsesovanja.

• Zračne šobe in mehanski elementi popolnoma očistijo vla-
kana krtače (princip samočiščenja)

PROIZVODNI PROGRAM

Čistilne krtače

Čistilni stroji

Tornado šobe

Sesalne pištole

Robotske krtače

BIP, KSB - za enostransko 
čiščenje ravnih površin npr. plošč, 
folij, papirja, kovin, lesa...
UNA - za dvostransko čiščenje 
površin
WSB - za obojestransko 
čiščenje različnih materialov npr. 
neskončnih trakov (papir,filmi 
folije, tekstil pred rezanjem, 
tiskanjem laminiranjem...

BIR - za čiščenje 3D oblikovanih 
elementov; idealne za robote, 
ki lahko izvajajokompleksne 
geometrije

Cleaner CF - za obojestransko 
čiščenje ravnih površin: laminata, 
panelov iz različnih materialov, 
profiliranih plošč; stroj ima lasten 
transportni sistem
Cevomat CVO - za obojestran-
sko čiščenje kovinskih trakov, 
navojev...
Evomat EVO - za obojestransko 
čiščenje cinkanih in alu platin...

Rotirajoče ali fiksne šobe z 
zračnim curkom čistijo prah, 
opilke ali tekočine s površin

Za natančno vsesovanje 
umazanije, prahu ali tekočin brez 
nenadzorovanega spihavanja.

LES - UMETNE MASE - KOVINE - STEKLO 
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