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Unowocześnij sposób czyszczenia swoich urządzeń dzięki
wszechstronnej maszynie do czyszczenia suchym lodem.
Maszyna Xtreme 40 posiada 24 V DC silnik o wysokim
momencie obrotowym, który eliminuje możliwość blokowania
jednostki dozującej. Model Xtreme 40 zapewnia pełną kontrolę
zużycia suchego lodu i powietrza oraz wyjątkową skuteczność
działania, która wyróżnia go na rynku.

• Korpus ze stali nierdzewnej

• Opcja czyszczenia wyłącznie powietrzem

• Podświetlenie pistoletu sterowane z poziomu panelu

• Mocniejszy silnik

• Izolowany zbiornik

• Funkcja opróżniania zbiornika

• Kompatybilna z różnymi źródłami zasilania

• Składane rączki o podwyższonej wytrzymałości

Dynamiczna maszyna Xtreme 40 wykonana ze 100% stali
nierdzewnej pozwala na precyzyjne czyszczenie urządzeń
ekstremalnie zabrudzonych. Przyjazny dla użytkownika panel
sterowania zapewnia dostęp do wszystkich funkcji i parametrów
czyszczenia.

Co wyróżnia Linię 
Evolution?

Linia Evolution to doskonałe i uniwersalne

urządzenia do czyszczenia suchym

lodem. Nowy dysk dozujący umożliwia

szybką wymianę, co skraca czas

przestoju i obniża koszty konserwacji

maszyny. Izolowany zbiornik z pokrywą

eliminuje zbrylanie się suchego lodu

i zapewnia płynną pracę urządzenia.

Odporna na uszkodzenia obudowa ze

stali nierdzewnej zapewnia wysoką

wytrzymałość, nawet w najtrudniejszych

warunkach i przy tym odpowiednia 

do lżejszych aplikacji, jak w branży 

spożywczej czy farmaceutycznej. 

Korzyści czyszczenia suchym lodem:

• Wielofunkcyjne

• Przyjazne dla środowiska

• Nieabrazyjne

• Nietoksyczne

• Nie przewodzi elektryczności

• Całkowicie suche

• Brak odpadów wtórnych

• Czyści urządzenia podczas pracy

•  Czyści urządzenia w temperaturze operacyjnej

• Opcje czyszczenia pod niskim i wysokim  

ciśnieniem

• Mniejsze zużycie energii

• Najniższe koszty posiadania na rynku

DANE TECHNICZNE: Xtreme 40 3/4”

Wymiary (mm):
Długość:

Szerokość:
Wysokość z uchwytem:

795
534 
990 

Waga:
kg: 117 

Pojemność zbiornika suchego lodu:
litry: 40 

Zużycie suchego lodu:
kg/hr: 30 - 100

Ciśnienie dostarczane:
bar: min 5 - max 16

Ciśnienie czyszczenia:
bar: min 2 - max 16

Zużycie Powietrza:
Nm3/min:

(zależne od kombinacji dysz)
0.7 - 10

Przyłącze sprężonego powietrza: 1” przyłącze powietrza (opcjonalnie 1.5”)

Jakość powietrza: Zgodnie z normą ISO 8573-1 Klasy 3
w środowisku o temperaturze poniżej

+ 5°C / 41°F

Zużycie powietrza: 500 W. 100V - 240V AC 50/60 Hz + PE (GND)

Wąż Czyszczący: 3/4” pojedynczy system węży

Hałas: Poziom hałasu do 120 dB(A).
Zależny od ciśnienia czyszczenia,

kombinacji dysz i powierzchni materiału

Cechy: Funkcja opróżniania zbiornika
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Idealna Kombinacja

Opcje dodatkowe
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IceTech oferuje najskuteczniejsze rozwiązanie! Maszyna Xtreme 40 wyposażona w 10 metrowy wąż do czyszczenia,  
10 metrowy wąż doprowadzający powietrze oraz pistolet z opcją światła i dyszą maksymalnie zwiększa wydajność  
w każdym zastosowaniu.

Bogata oferta dysz umożliwia szerokie zastosowanie i korzystanie z różnorodnych opcji czyszczenia. Od standardowych
dysz okrągłych po różne rozmiary strumienic możesz zapewnić perfekcyjne rozwiązanie dla Twojej aplikacji. Dzięki
zastosowaniu zestawu dysz IT3 i licznym kombinacjom węży poradzisz sobie z każdym wyzwaniem!

Pistolet IceGun z dyszą Pistolet czyszczący IceTech
został zaprojektowany do
łączenia z szerokim wachlarzem
dysz i akcesoriów

Dostępne wersje:
IceGun z światłem
IceGun bez światła

10 metrowy wąż 
czyszczący

Wąż czyszczący HD wykonany z
odpornej na ścieranie, naturalnej
i syntetycznej gumy

Dostępne wersje:
Wąż czyszczący ¾”

10 metrowy wąż
doprowadzający 
powietrze

Odporny na ścieranie Dostępne wersje:
Wąż doprowadzający 
powietrze 1”

Xtreme 40 3/4”
Wąż Czyszczący ¾” HD

Wymiary (m)
1.5, Art. nr: 504725
5, Art. nr: 504726

7.5, Art. nr: 504727
10, Art. nr: 504728
15, Art. nr: 504729

Wąż Czyszczący

Xtreme 40 3/4”
Wąż Doprowadzający Czyszczenie 1”

Wymiary (m)
10, Art. nr: 90200
20, Art. nr: 90198

Wąż Doprowadzający Powietrze

Obejmuje najczęściej stosowane typy dysz dostarczane w walizce.
Szeroka gama dysz do różnych zastosowań.

Wymiary (mm) - Długość: 460 Szerokość: 350
Waga (g): 3500
Art. nr: 90399

IT3 Box of Nozzles
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Dysze

Strumienice
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Poszerz swoje możliwości dzięki dyszom firmy IceTech!  Dostępne 3 typy dysz: płaskie, okrągłe i stożkowe, w różnych
rozmiarach, również z tworzywa sztucznego, pozwolą maksymalizować wydajność czyszczenia przy różnorodnym
zastosowaniu.

Firma IceTech oferuje szeroki wachlarz strumienic kątowych i prostych, dzięki którym czyszczenie trudnodostępnych 
miejsc jest łatwiejsze. Dostępne są również wersje strumienic z izolacją.

Dysza płaska, 50 mm, kompletna
Obejmuje wkładkę dyszy, Ø 8-16
(Szerokość czyszczenia ok. 50 mm)

Wymiary (mm)
Długość: 310
Szerokość: 56
Waga: 340 g

Art. nr:
502666

Strumienica Kątowa 45°
Obejmuje Adapter nr 91003
and check nut no. 91009

Wymiary (mm)
Długość: 310 Średnica: Ø14
Waga: 140 g

Art. nr:
91204S

Strumenica Kątowa 90°
Obejmuje Adapter nr 91003
and check nut no. 91009

Wymiary (mm)
Długość: 310 Średnica: Ø14
Waga: 160 g

Art. nr:
91203S

Strumienica prosta
Obejmuje adapter nr 91003

Wymiary (mm)
Długość: 250 Średnica: Ø14
Waga: 120 g

Art. nr:
91224

Strumienica prosta
Obejmuje adapter nr 91003

Wymiary (mm)
Długość: 500 Średnica: Ø14
Waga: 220 g

Art. nr:
91222

Dysza płaska, 75 mm, kompletna
Obejmuje wkładkę dyszy, Ø 10-16
(Szerokość czyszczenia ok. 75 mm)

Wymiary (mm)
Długość: 490
Szerokość: 81
Waga: 560 g

Art. nr:
502717

Dysza specjalna, Ø 7 mm
Dysza 7.1.72.128.Ø7
typ 1

Wymiary (mm)
Długość: 128
Średnica: Ø7
Waga: 92 g

Art. nr:
91121

Dysza specjalna stożkowa, 360°,
Kompletna ze stożkiem typu A

Wymiary (mm)
Długość: 147
Waga: 74 g

Art. nr:
91190
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