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Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek az ipar 
több területén is világszerte kipróbált és 

bizonyítottan költségeket csökkentő, valamint 
termelékenység hatásfokát növelő 

termékünket!



AIRSWEEP RENDSZER ELŐNYEI
� Megakadályozza és megszünteti az anyag okozta 

fennakadásokat és blokkokat a silókban, tartályokban, 
tárolókban és csúszdákban

� Folyamatosan biztosítja az anyagáramlást

� A tárolón kívülről könnyedén beszerelhető és karbantartható

� Gyakorlatilag karbantartást alig igénylő berendezés.



MIÉRT AZ AIRSWEEP ® ?

� Csak egy mozgó rész van benne, a dugattyú

� Porvédő fúvókával van felszerelve, amely „tüzelés” után gyorsan 
visszazáródik és lezárja a fúvókát, kiküszöbölve az eltömődést és a 
visszaáramlást. 

� A nagyobb szilárdság és kopásállóság érdekében az Airsweep ® 
alkatrészeket kiváló minőségű acél tömbökből készítik.

� A szigorú minőség-ellenőrzés biztosítja a megbízható, 
problémamentes teljesítményt.



MIÉRT ÉRDEMES HASZNÁLNI AZ 
AIRSWEEP ®-ET ?

� Költség és energiatakarékos.

� Az átlagos levegőfogyasztás kevesebb, mint 50 ℓ / perc 

� Üzem közben nem keletkezik károsodás, rezgés, feszültség vagy 
kopás a garatban vagy a silóban.

� A légseprőt könnyű felszerelni, a garatot vagy a silót nem kell 
kiüríteni, és a gyártást sem kell leállítani. 



AZ AIRSWEEPSYSTEM® HASZNÁLATA :

� Fém-, beton-, fa- vagy műanyagtartályok, garatok, silók, sziták, 
adagolók, centrifugák vagy bármely más hely, ahol 
anyagáramlási probléma jelentkezhet.

� A nedves, tömörített vagy ragadós anyagok áramlásának 
fenntartása.

� A kívülről történő telepítés szinte minden helyzetben lehetővé 
teszi az alkalmazást.

� Az Airsweeps ® 500 ° C-ig terjedő hőmérséklet-tartományokban 
alkalmazható.





EGY ÁTLAGOS AIRSWEEP® RENDSZER

� Az előre megtervezett helyekre beszerelt AirSweep berendezés 
programozott, ritmikus pulzálása biztosítja az anyag szabad 
áramlását.



MODELLEK ÉS BESZERELÉSÜK ELÉRHETŐEK SOKFÉLE 
MÉRETBEN,
ANYAGBAN, IGAZODVA BÁRMELY KÖRÜLMÉNYEKHEZ.

MODELLEK
� VA-06 (3/4") – Kis méretű tartályokhoz és csúszdákhoz

� VA-12 (1-1/2") – Közepes méretű tartályokhoz és csúszdákhoz

� VA-51 (2") – Nagy méretű tartályokhoz és csúszdákhoz

� Straight Shooter – Egyenesirányú levegő oszlopot igénylő 
berendezésekhez

� Tri-Clamp – Egyszerű be- és kiszerelést igénylő berendezésekhez

� USDA-Accepted – Élelmiszer-higiéniát igénylő berendezésekhez



MODELLEK ÉS BESZERELÉSÜK ELÉRHETŐEK SOKFÉLE 
MÉRETBEN,
ANYAGBAN, IGAZODVA BÁRMELY KÖRÜLMÉNYEKHEZ.

SZABVÁNY ANYAGOK
� • Szénacél

� • 304 Rozsdamentes acél

� • 316 Saválló acél

� Igény szerint, bármely más anyagból is rendelhető



A VILÁG LEGNAGYOBB MÁRKÁI MÁR 
HASZNÁLJÁK AZ AIRSWEEP-ET



VIDEO AZ AIRSWEEP RENDSZERRŐL

https://www.youtube.com/watch?v=JhAXwjB5djg&f
eature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=JhAXwjB5djg&feature=youtu.be


KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


