
The Cool Way 
Of Cleaning

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!

Proč čištění suchým ledem?

Díky čištění suchým ledem..
Můžete využít následujích výhod: 
•  podstatné zkrácení čistícího času:
  • forem a lisů
  • vstřikovacích lisů
  • míchaček a strojního zařízení
  • výrobního zařízení
  • výrobních linek
•  významné časové úspory při odstraňování zbytků z výroby a separátorů
•  prodloužení životnosti forem 
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Gumárenský průmysl
Čištění suchým ledem

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 

Zdroj: rozhovor z 5. března 2007 s panem C, manažerem společnosti V, výrobcem pryžových dílů pro malé a střední podniky rovněž 
i nadnárodní společnosti. 

„Před zavedením technologie CRYONOMIC® jsme museli formy čistit abrazivy 5 dnů v týdnu. Čiště-
ní tímto způsobem nebylo jen velice náročné na pracovní sílu, ale zanechávalo i druhotný odpad, 
který jsme museli zamést a odklidit. Navíc abraziva tryskáním rozrušovala naše formy, což vyžado-
valo jejich časté výměny. Vyzkoušeli jsme už mnoho alternativ jako rozpouštědla, aerosoly, kovové 
kartáče atd. a mysleli jsme si, že žádná lepší metoda opravdu neexistuje. Osobně jsem o tom byl 
přesvědčen také. Ale rychle jsem si to rozmyslel poté, co jsem si přečetl článek v tisku  o čištění 
suchým ledem při výrobě pneumatik.“

„Rozhodl jsem se pro tryskací zkoušku přímo v naší výrobě. Po otestování a ekonomickém vyhod-
nocení jsem si rychle uvědomil, že zavedení čištění suchým ledem nám ušetří spoustu peněz. For-
my zůstávají 100% nedotčené a kvalita našich hotových výrobků se jednoznačně zlepšila. Vybrali jsme si samozřejmě stroj CRYONOMIC® 
pro jeho spolehlivost, efektivitu, hospodárnost, ergonomii a snadnost ovládání.” 

„Výsledky předčily všechna naše očekávání; dramaticky jsme snížili čas pro čištění forem z 8 hodin na pouhých 30 minut, tedy o více než 
90 %. Díky zavedení tzv. preventivní údržby, kdy jsou formy čištěny během výroby, čas vyhrazený pro čištění forem zkrátka není potřeba. 
Jsme schopni formy čistit přímo na lince, kdy jsou nahřáté na teplotu 300 °C, což ušetří našem podniku zhruba 7 hodin prostojů.“ 
 

„CRYONOMIC® čištění suchým ledem : zkrácení času pro vyčištění 
formy o více než 90 %“

Další reference:

Čištění horké formy Čištění formy Čištění formy

Odstraňování gumy Robotizované čištění formy Čištění formy na výrobu pneumatik

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


