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BUSE Booster 15S
Alap modell

A BUSE Booster 15S egy olcsó 
szárazjég-szóró egység, amely 
alkalmas a könnyű 
szennyeződések eltávolítására.

Jellemzők

Méretek (L × W × H)
beleértve a kereket + fogantyút:
665 × 540 × 880 mm

Üres tömeg:
kb. 65 kg

Pellet tartály tartalma: 
kb. 8 kg

Szárazjég fogyasztás:
0 - 60 kg/óra (fokozatmentes)

Szórási nyomás:
1-16 bar 

Performance / air consumption*

* 6 bar standard fúvókával

ASCOJET szárazjég-szóró technológia - a megfelelő megoldás a legkülönbözőbb tisztítási igényekre
Az ASCO különböző szárazjég-szóró berendezést kínál a lekülönbözőbb alkalmazáshoz. Hasonlóképpen, különböző fúvókák és egyéb tartozékok állnak rendelkezésre a szárazjég-fúvó berendezésekhez. Kérem, nyugodtan forduljon további 
információért a szakértőinkhez.

BUSE Booster 20DP 
A sokoldalú alap modell

Összehasonlítva a BUSE Booster 
15S-hez, a BUSE Booster 20DP 
magasabb szárazjég kapacitással 
rendelkezik és digitális a száraz-jég 
fogyasztás mutatója.

Jellemzők

Méretek (L × W × H)
beleértve a kereket + fogantyút:
665 × 540 × 1‘000 mm

Üres tömeg:
kb. 75 kg

Pellet tartály tartalma:  
kb. 14.5 kg

Szárazjég fogyasztás:
0 - 60 kg/óra (fokozatmentes)

Szórási nyomás:
1-16 bar 

Performance / air consumption*

* 6 bar standard fúvókával

ASCOJET 908
A kis ipari

Az ASCOJET 908 olyan ipari 
használatra alkalmas, ahol 
naponta szükséges tisztítás és 
ahol az egyszerű alkalmazás az 
elsődleges.

.

Jellemzők

Méretek (L × W × H)
beleértve a kereket + fogantyút: 
550 × 550 × 730 mm

Üres tömeg:  
kb. 48.5 kg

Pellet tartály tartalma:   
kb. 9 kg

Szárazjég fogyasztás:
20 - 40 kg/óra (fokozatmentes)

Szórási nyomás:
1- 7 bar 

Performance / air consumption*

* 6 bar standard fúvókával

ASCOJET 908K
A gazdaságos

A praktikus ASCOJET 908K-t 
kifejezetten a műanyagipar 
számára fejlesztették ki és az 
alacsony sűrített levegő 
fogyasztás ellenére erőteljes. 

Jellemzők

Méretek (L × W × H)
beleértve a kereket + fogantyút: 
550 × 550 × 730 mm

Üres tömeg: 
kb. 48.5 kg

Pellet tartály tartalma:  
kb. 9 kg

Szárazjég fogyasztás:
20 - 40 kg/óra (fokozatmentes)

Szórási nyomás:
1-7 bar 

Performance / air consumption*

* 6 bar standard fúvókával

ASCOJET 1701
Az ipari mindenes

A nagy teljesítményű egytömlős
rendszerű ASCOJET 1701
szárazjég-szóró berendezés
ideális a nagy teljesítménye és
a könnyű kezelhetősége miatt.

Jellemzők

Méretek (L × W × H)
beleértve a kereket + fogantyút:
730 × 700 × 1‘060 mm

Üres tömeg: 
kb. 84 kg

Pellet tartály tartalma:   
kb. 23 kg

Szárazjég fogyasztás:
25 - 80 kg/óra (fokozatmentes)

Szórási nyomás:
1- 10 bar

Performance / air consumption*

* 6 bar standard fúvókával

ASCOJET 2001RX
Az erőteljes

Az erőteljes kéttömlős rendszerű
ASCOJET 2001RX gép
a legnagyobb teljesítményt és 
maximális időspórolást nyújt-
ideális, ha maximális termelés
szükséges.

Jellemzők

Méretek (L × W × H)
beleértve a kereket + fogantyút:
730 × 700 × 1‘060 mm

Üres tömeg: 
kb. 89 kg

Pellet tartály tartalma:   
kb. 23 kg

Szárazjég fogyasztás:
30 - 100 kg/óra (fokozatmentes)

Levegőnyomás:
1 - 16 bar 
Szórási nyomás:
1 - 10 bar

Performance / air consumption*

* 6 bar standard fúvókával

ASCOJET 2001RX pro 
A nagy teljesítményű

A rendkívül erős kéttömlős 
rendszerű ASCOJET 2001RX
berendezés 20 bar maximális
teljesítményt nyújt és így
csúcsminőségű használatot
eredményez.

Jellemzők

Méretek (L × W × H)
beleértve a kereket + fogantyút:
730 × 700 × 1‘060 mm

Üres tömeg: 
kb. 92 kg

Pellet tartály tartalma:    
kb. 23 kg

Szárazjég fogyasztás:
30 - 100 kg/óra (fokozatmentes)

Levegőnyomás:
1 - 20 bar 
Szórási nyomás:
1 - 10 bar

Performance / air consumption*

* 6 bar standard fúvókával
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Mint a teljes körű CO2 megoldások szolgáltatójaként az ASCO átfogó választékot kínál a szárazjég-szórás, illetve 
a teljes szárazjég logisztika területén: 

Szárazjég termelés / szállítás

Szárazjég tárolás
Az optimális szárazjég logisztika optimális szárazjég tárolást is igényel. Az ASCO különböző szárazjég tároló 
boxokat és konténereket kínál azért, hogy a szárazjeget a legjobb állapotban raktározzák és a szublimáció által a 
szárazjég veszteséget jelentősen lecsökkentsék. 

CO2 – Gáz Detektorok
A CO2-Gáz-detektorok mindenek előtt ott gondoskodnak a biztonságról, ahol CO2-gáz tartalmú zárt helységek 
találhatóak vagy ahol szárazjéggel dolgoznak, például szárazjég szórásnál vagy szárazjég termelésnél. Az ASCO 
CO2 gáz detektorok biztosítják a folyamatos és automatikus CO2-tartalom mérését.

CO2-Gáz-visszanyerő berendezés a szárazjeges berendezések számára
Az ASCO CO2 visszanyerő berendezéssel könnyen lehet pénzt megtakarítani, ugyanis növeli a folyékony Co2  
konverziós arányát.  
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ASCOJET – a teljes megoldás

Az ASCOJET szárazjég-fúvó technológia erőteljes, mégis kíméletes tisztítást 
jelent bármilyen felületen. Az ASCOJET szárazjég-szórás egy környezetbarát 
és száraz tisztítási módszer, nem okoz másodlagos hulladékot és közvetlenül 
lehet alkalmazni termelő üzemekben, anélkül, hogy kárt tenne a 
berendezésekben. 

Egységesített szakértelem, megerősödött csapat 

Az ASCO és a BUSE Gastek együttesen erősítik a CO2-folyamatot és a szárazjeges 
technológiát: A német BUSE Gastek GmbH & Co. KG Bad Hönningen-I székhellyel 
összevont üzletágakat az ASCO CARBON DIOXIDE LTD-be a CO2 termelés, 
visszanyerő üzemek tervezésére és a szárazjég technológia számára.

Mit várhatunk az “új” ASCO-tól a jövőben?

A csatlakozás által ugyanúgy kapcsoltak össze és építettek ki alapvető kompetenciákat, mint ahogyan az erőket 
is összekötötték. Kiterjedt szakértelemmel és termék-portfólióval, illetve megerősített erőkkel lépünk fel 
innovatívan a piacra. Tehát továbbra is fenntartja a szerepét a CO2 -és szárazjeges berendezések globális 
piacán. 

A helyes megoldás a 
tisztítási igényekre

www.ascojet.com




