
The Cool Way 
Of Cleaning

Automobilový průmysl 
Čištění suchým ledem

Díky tryskání suchým ledem....
je možno dosáhnout dramatických úspor zkrácením časů pro vyčištění 
•  svařovacích linek a automatů
•  forem na plasty, gumu a PU: permanentních, vstřikovacích, lisovacích a vyfukovacích, ... 
•  extrudérů
•  forem pro slévárny kovů: odlévání barevných kovů, jaderníků, ...
•  odstranění elektrostaticky pokovených vrstev  
•  skříní převodovek
•  výrobních zařízení a pásových dopravníků
•  dávkovačů lepidel a tavných lepidel 
•  strojů, elektromotorů, větráků, karoserií, konstrukcí, mastnoty, těsnících prostředků v rámci běžné  
 údržby
•  automobilových součástí v rámci generálních oprav,...
•  ....

Proč čištění suchým ledem?

CRYONOMIC®, partner pro zvýšení produktivity!
•  Evropský výrobce číslo 1 ve výrobě tryskacích zařízení 
 (výroba od roku 1992) 
•  Ergonomické, vysoce výkonné provedení
•  Maximální účinnost a minimální spotřeba suchého ledu, charakteristická
 pro všechny technologie CRYONOMIC® a hlavní cíl naší společnosti
•  CRYONOMIC® záruka maximální spokojenosti.
•  Čištění suchým ledem ušité přímo na míru.
•  Schopní autorizovaní distributoři blízko u vás.

Otestujte si nás!
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Technické argumenty:
•  Metoda je výrazně rychlejší a účinnější ve srovnání s kteroukoliv jinou čistící metodou
•  Neabrazivní čištění: absolutně žádné opotřebení čištěných povrchů zvyšující životnost formy,
 strojního vybavení a výrobních zařízení
•  Záruka nejvyšší kvality povrchových úprav vámi vyráběných výrobků
•  Ekologická a hospodárná metoda: suchý led nezanechává žádné stopy a nevytváří žádný další odpad 
•  Výrazné zvýšení produktivity díky kratším odstávkám vyplývajících z čištění bez demontáže a zpětné  
 montáže po vyčištění a i díky kratším nebo dokonce žádným odstávkám kvůli zchlazení



CRYONOMIC
Kleimoer 3 - B-9030 Gent - Belgium
Tel: +32 9 216 76 90 - Fax: +32 9 216 76 91
info@cryonomic.com
www.cryonomic.com

CRYONOMIC® má celosvětovou síť distributorů.
Pro další informace kontaktujte svého distributora:
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CRYONOMIC® je registrovaná ochranná známka společnosti ARTIMPEX 

„CRYONOMIC ® zkracuje čistící dobu o více než 75 %“ 

Někteří zákazníci CRYONOMICu uvádějí:

„Výsledky předčily všechna naše očekávání; čistíci doba byla dramaticky zkrácena, produktivita významně vzrostla, formy 
zůstávají 100% neporušené a kvalita našich hotových výrobků se podstatně zvýšila.” 

„Odstraňujeme v mžiku silné vrstvy komaxitu z elektromotorů, převodovek, válců z lakoven, vodících kolejnic, háků atd. 
Pravidelně čistíme lakovací kabinu, zéjména senzory a vstupní dveře. Dost ručnímu seškrabování. CRYONOMIC® to zvládne 
za nás. “ 

„Vybrali jsme si stroj CRYONOMIC®; spolehlivý, výkonný, hospodárný, ergonomický... snadno ovladatelný pro kteréhokoliv 
našeho pracovníka “. 

„Čistili jsme naše svařovací linky chemicky a ručně seškrabováním. Čištění suchým ledem se stroji CRYONOMIC® zkrátilo 
naše čistící časy o více než 75 %.“ 

„Naše tryskací zařízení CRYONOMIC® používáme k odstraňování zbytků plastu a separátoru, které mohou způsobit ne�Naše tryskací zařízení CRYONOMIC® používáme k odstraňování zbytků plastu a separátoru, které mohou způsobit ne�
dostatečný lesk. V konrétním případě jsme vypočetli o 78 % méně pracovních hodin v porovnání s předešlým způsobem 
čištění. Zdokonalování výrobních metod motivuje náš personál a přináší senzační výsledky.“

Čištění forem (epoxidová pryskřice) Čištění forem na pneumatiky (guma) Čištění jaderníků

Renovace částí motoru Forma na sedadla (PU) Forma pro výrobu volantů (TPE)

Pro více informací nebo praktické předvedení přímo u vás nás neváhejte kontaktovat.

Další reference:

SPEKTRO CZ, spol. s r.o.,
Masarykova 118
664 42 Modřice
tel.: +420 545 244 404-8
fax: +420 545 212 919
www.spektro.cz
email: info@spektro.cz


