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System do precyzyjnego czyszczenia i obróbki końcowej.
the force of nature

Kiedy liczy się precyzja najlepszym rozwiązaniem jest elektryczne urządzenie i3 MicroClean, w którym zastosowano opatentowaną 
przez Cold Jet technologię mikrocząsteczek suchego lodu. Ten ekologicznie odpowiedzialny system umożliwia bezpieczne 
czyszczenie delikatnych powierzchni i skomplikowanych wgłębień i szczelin, których inne maszyny nie są w stanie dosięgnąć -  
bez uszkodzenia powierzchni, demontażu czy szkodliwych odpadów. 

POJEMNOŚĆ  
ZASOBNIKA

 9.1 kg

ZAKRES PODAWANIA
SUCHEGO LODU

0-0.6 kg/min

WYMIARY
56 x 41 x 53 cm

WAGA
59 kg

ZUŻYCIE POWIETRZA 
DLA 5,5 BAR

 0.85 - 1.5 m3/min

ZAKRES CIŚNIENIA
PRACY

do 9.7 bar

ZASILANIE
 ELEKTRYCZNE

  CECHY SYSTEMU

 i3 MICROCLEAN DX (OPCJA)

• Zaprojektowany do 
precyzyjnego czyszczenia
• Rotor ze stali nierdzewnej
• Cicha obsługa
• Łatwy w utrzymaniu  
z ściąganym panelem

• Zwiększone ciśnienie 
czyszczenia 
• Stosuje bloki w rozmiarach 
12,7cm i 15 cm (szybka zmiana 
rozmiaru)
• Dzięki ulepszonej wersji 
można użyć granulat lub bryłki 

•  Układ pneumatyczny 
reguluje spadek ciśnienia i 
redukuje kondensację wilgoci
• Zintegrowany kabel 
uziemiający eliminuje 
wyładowania statyczne

• Trwały wąż czyszczący z 
pokrowcem, odporny na 
wysokie ciśnienie
• Niewielkich rozmiarów 
mobilny wózek transportowy

Wypróbuj opatentowaną technologię mikrocząsteczek rozdrobnionego 
suchego lodu przy użyciu i3 MicroClean Deluxe (DX), z dodatkową 
możliwością rozdrabniania zarówno granulek, jak i bryłek suchego lodu. 
Zastosowanie mikrocząsteczek pozwala czyścić powierzchnię z większą 
precyzją i delikatnością, przy niższym niż w tradycyjnych urządzeniach 
poziomie hałasu i zapotrzebowaniu na powietrze. Obsługa urządzenia 
i3 MicroClean z granulkami bądź bryłkami nigdy nie była łatwiejsza.

WIESZAK NA APLIKATOR

INTUICYJNY
PANEL STEROWANIA

ERGONOMICZNY
APLIKATOR

TERMICZNY POJEMNIK

KONSTRUKCJA 
STALOWA

ERGONOMICZNE
UCHWYTY

WSKAŹNIK ZUŻYCIA
SUCHEGO LODU



 

Efektywne użycie granulek i bryłek w Technologii Mikrocząsteczek

Bloki suchego lodu na własne potrzeby

• Zaawansowany dozownik zainstalowano  

by zapewnić nieprzerwaną dostawę granulek 

lub bryłek

• Dodatkowa pokrywa zapobiega wypadaniu  

suchego lodu ze zbiornika

• Uproszczony sposób dozowania

• Dysza sprężonego powietrza eliminuje wilgoć

• Wysokiej jakości bloki

• Wykorzystuje granulki, bryłki

   lub odpady suchego lodu

• Nieustanna kontrola produkcji

• Wytwarza 20 bloków/h

• Gwarantuje cichą pracę

• Solidna i mobilna konstrukcja

i3 MicroClean Deluxe (DX) dostępny jako nowe urządzenie lub w opcji poszerzonej.

POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA ZAKRES PODAWANIA SUCHEGO LODU ZUŻYCIE POWIETRZA 

Granulki/Bryłki: 4kg
0-0.23 kg/min

Różni się w zależności od rozmiaru granulek
0.85 - 1.4m3/min@ 5.5bar
W zależności od wyboru dyszy

WYMIARY WAGA WAGA BLOKU ZAKRES CIŚNIENIA POWIETRZA ROZMIAR BLOKU

54 x 65 x 109 cm 97.5 kg 6.6 kg 5.5 - 17.2 bar 14.6 x 14.6 x 25.4 cm 

ICEPRESS

Produkcja bloków suchego lodu na

żądanie nigdy wcześniej nie była tak

prosta. Rewolucyjna maszyna Cold Jet  

i3 IcePress produkuje najwyższej jakości 

bloki z granulek, bryłek lub odpadów 

suchego lodu w czasie poniżej 3 minut.

the force of nature
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