Papírenský a tiskařský průmysl
Čištění suchým ledem

Proč čištění suchým ledem?

Tryskání suchým ledem je v rámci papírenského a tiskařského průmyslu považováno za
nejvýkonnější a nejrychlejší metodu čištění tiskařských strojů a zařízení na zpracování papíru
jako např.:
• Bubnů, válců a rolí
• Bočních stěn a zásobníků inkoustu
• Převodů, tiskových desek a vodících ploch
• Odvíječů a vtahovacích jednotek
• Dopravníků a lepících strojů
• Papírenských strojů  
• atd.

Technické argumenty:
• Metoda je výrazně rychlejší a účinnější ve srovnání s kteroukoliv jinou čistící metodou
• Neabrazivní čištění: absolutně žádné opotřebení čištěných povrchů a předmětů, což výrazně prodlužuje
jejich životnost
• Záruka nejvyšší kvality díky vysocekvalitnímu a důkladnému čištění
• Ekologická a hospodárná metoda: suchý led vysublimuje a nezanechává tedy žádné stopy
ani 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®, partner pro zvýšení produktivity!
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• 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!

The Cool Way
Of Cleaning

„Čištění suchým ledem je jedinou schůdnou a smyslnou možností jak čistit tiskařské stroje...CRYONOMIC® se ukázal jako efektivní, spolehlivý, ergonomický
a vysoce úsporný “
Zdroj: Rozhovor s panem M., generálním ředitelem společnosti N. (25. listopad 2009)
Většina našich zákazníků jsou obchodníci s použitými stroji, ale máme také zákazníky v tomto průmyslu, kteří nás žádají
o čištění přímo u nich.
Pro naši práci je čištění suchým ledem jasně jedinou schůdnou a smyslnou možností. Efektivitě a rychlosti čištění se žádná
jiná metoda nevyrovná. Celý tiskařský stroj tak můžeme očistit během jednoho dne.
Nánosy inkoustu a mastnoty na válcích, vodících plochách, převodech, žádný problém...čistíme i ty součásti, které jsou
neustále v pohybu.
Poněvadž je tryskání suchým ledem naší stěžejní podnikatelskou činností, musíme mít 100% důvěru ve vybavení, které
používáme. Nemáme žádný prostor na improvizování nebo kompromisy..
Vybrali jsme si stroje značky CRYONOMIC® které se prokázaly jako efektivnější, spolehlivé, ergonomické a vysoce úsporné,
což je pro nás důležitý faktor, jelikož máme neustále několik strojů v provozu současně. V našem oboru musíme být a zůstat
konkurenceschopnými.

Před a po čištění suchým ledem:

CRYONOMIC®má celosvětovou síť distributorů.
Pro další informace kontaktujte svého distributora:

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
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Další reference:

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® je registrovaná ochranná známka společnosti ARTIMPEX

