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Szárazjég-pellet szórási célokra

Szárazjég-pellet hűtési célokra

Szárazjég tömbök ellátási- és 
szállítási célokra 

ASCO CARBON DIOXIDE LTD

ASCO Szárazjég-gyártás - jéghideg szakértelem minden szárazjég felhasználásra
Legyen szó szórási, hűtési, vagy szállítási igényekről, az ASCO szárazjég megoldásai minden igényt kielégítenek. További információért nyugodtan forduljanak a szakértőinkhez.

A30P Szárazjég gyártó gép
Ez a  kompakt gép illeszkedik a 
legjobban a szórási és hűtési célokra 
gyártott szárazjég mennyiséghez.

Termelési kapacitás: 
30 kg/óra

Pellet méretek:
3 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm

P450 Szárazjég gyártó gép
A P450 berendezést kifejezetten 
nagyobb mennyiség gyártására és 
kifogástalan minőségű szárazjég-
pelletek gyártására fejlesztették.

Termelési kapacitás:
450 kg/óra

Pellet méretek:
3 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm, 19 mm

A55P Szárazjég gyártó gép
Ez a kompakt berendezés ideális arra, 
hogy egy saját szárazjég termelést 
építsenek ki vagy kisebb termelési 
centrumot képezzenek.

Termelési kapacitás: 
55 kg/óra

Pellet méretek:
3 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm

A120P Szárazjég gyártó gép
Ez a kompakt, nagy teljesítményű, 
univerzális gép 5 különböző méretű 
szárazjeget termel. 

Termelési kapacitás: 
120 kg/óra

Pellet méretek:
1.7 mm, 3 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm

BJP140S Szárazjég gyártó gép 
140 kg/óra kapacitással ez a kompakt 
és nagy teljesítményű gép garantálja a 
minőségi és rugalmas napi 
munkavégzést. Ez a gép közepes 
méretű pelletek gyártására alkalmas.

Termelési kapacitás:  
140 kg/óra

Pellet méretek:
3 mm, 10 mm, 16 mm

A240P Szárazjég gyártó gép
Ez a kompakt és nagy teljesítményű 
szárazjég pelletizer termelési 
kapacitása 240 kg/óra. Nagyobb 
mennyiség gyártására is alkalmas, 
emellett biztosítja a rugalmas munkát.

Termelési kapacitás: 
240 kg/óra

Pellet méretek:
3 mm, 10 mm, 16 mm

P700 Szárazjég gyártó gép
Az ASCO legnagyobb teljesítményű 
pellet-gyártó gépét speciálisan nagy 
mennyiségű, kifogástalan minőségű 
szárazjég gyártására fejlesztették.

Termelési kapacitás:
700 kg/óra

Pellet méretek:
3 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm, 19 mm

B207 Szárazjég gyártó gép
Ez a félig automata berendezés 
szárazjég tömböket gyárt, amelyet 
típustól függően ellátási és szállítási 
célokra alkalmaznak.

Termelési kapacitás:
100-115 kg/óra

Tömb-/ szelet méretek:
210 mm × 125 mm
Vastaggság: 20, 21 22, 23, 24, 25 mm

BJB250 Szárazjég gyártó gép
Ez az automatizált berendezés magas 
szárazjég ellátással gyárt szárazjég 
tömböket ellátási-és szállítási célokra.

.

Termelési kapacitás:
120-230 kg/óra

Tömb-/ szelet méretek:
200 mm × 100 mm
Vastaggság: 30 - 80 mm 
(fokozatmentes) 

BP420 Szárazjég gyártó gép
Ez a csúcs modern automatizált gép 
10 különböző méretű tömböt és 2 
különböző nagyságú pelletet gyárt egy 
gombnyomással.

Termelési kapacitás: 
240-400 kg/óra

Pellet méretek:
3 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm

Tömb-/ szelet méretek:
210 mm × 125 mm
Vastagság: 20 - 70 mm 
(fokozatmentes)

A600R Szárazjég-Reformer 
Az A600R berendezés vastag 
szárazjég tömböket gyárt különböző 
méretekben, amelyeket szárazjég 
pelletté nyomnak össze.

Termelési kapacitás:
160 bis 600 kg/óra

Tömb-/ szelet méretek:
210 mm × 125 mm
Vastagság: 16 - 60 mm 
(fokozatmentes)
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Jéghideg szakértelem minden szárazjég felhasználásra
A CO2 teljes szolgáltatójaként az ASCO egy teljes körű termékpalettát kínál a szárazjég területén: 

Szárazjég termelés / -szállító szerviz
Németországban és Svájcban az ASCO ehhez egy szárazjég szállító szervizt és a komplett helyszíni szárazjég-
gyártás koncepcióját dolgozta ki, beleértve a CO2-tároló tartályt és a CO2-szállítást is. Számos országban 
profitálnak a partnerek a széles hálózatukból. 

Szárazjég csomagoló berendezések
A frissen gyártott szárazjég csomagolásához ajánlunk egy szárazjég csomagoló berendezést, amit a 
szárazjégtömb-gyártó géppel kombinálni lehet.

Szárazjég tárolás 
Az optimális szárazjég-logisztika egyben az optimális szárazjég raktározását is jelenti. 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.  

ASCOJET Szárazjég-szórás technológia
Az ASCOJET szárazjég-szórás nem csak hatékony tisztítást, hanem a legkülönbözőbb felületek kíméletes 
tisztítását is jelenti. A környezetkímélő és száraz tisztítási eljárás nem eredményez szórási maradványokat, 
valamint nem rongálja a berendezéseket sem. Az ASCO a legkülönbözőbb igényekre készít a szárazjég-szóró 
berendezésekről egy átfogó palettát.

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. 
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