IC 310S
Professionele droogijsstraalmachine met superieure prestaties,
ontworpen voor het fijne straalwerk tot zware toepassingen

Standaard 3 mm
droogijskorrels

Superieure
prestaties en kracht

Interne droogijsvermaler
3 mm en microkorrels

Eenvoudige
bediening

Compact

GEPATENTEERD
DROOGIJSDOSEERSYSTEEM

DIGITALE DROOGIJSDOSERING

ANTI - KLONTSYSTEEM

INTERNE DROOGIJSVERMALER
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Kenmerken
De IC 310S is onze krachtigste professionele droogijsstraalmachine. De droogijsstraalmachine wordt in
veel industrieën ingezet, zoals in de energie-industrie, farmaceutische industrie, grafische industrie,
luchtvaartindustrie, offshore, transport sector, verpakkingsindustrie en voedingsindustrie.
Met een droogijsstraalmachine heeft u een kosteneffectieve reinigingsoplossing voor onder andere het
reinigen van bakovens, bekabeling, elektromotoren, elektronische componenten, generatoren, kettingen,
productiemachines en tableteermachines.
De IC 310S heeft een volledige RVS behuizing en dankzij de gepatenteerde droogijsvermaler kan er snel
gewisseld worden tussen de standaard 3 mm droogijskorrels en microkorrels. Het voordeel daarvan is dat
de droogijsstraalmachine zowel zeer fijne straalwerk als zeer agressief straalwerk aan kan.

.

Technische specificaties
Dimensies

Verbruik

Netto gewicht

Lengte: 560 mm

Droogijs: 0 - 100 kg/uur

73 kg (zonder straalslang)

Breedte: 387 mm

Perslucht: 1 - 12 m³/min

Hoogte: 795 mm (1007 mm met beugel)

(afhankelijk van de straaldruk en type nozzle)

Straaldruk
1 - 16 bar

Capaciteit droogijshopper
10 kg

Perslucht en stroom specificaties
DIN 3489 klauwkoppeling
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, CEE 7/4 , Type F

Geluidsniveau

Straalslang

60 – 120 dB (A) (afhankelijk van de straaldruk

7 meter - 3/4" met anti - kniksysteem

en het te reinigen object)

IC 310S

IC 310S PLUS

PLUS Accessoires

Standaard inclusief
Straalslang
7 meter - 3/4"
Kunststof straalnozzle

Behuizing
RVS

Ergonomisch straalpistool

Flexcase II

Ledlicht op straalpistool

Persluchtslang

Droogijs schep
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