
Ecoclean Minio 85C

Компактно решение за 
почистване на малки
прецизни детайли и 

компоненти



Защо Minio 85C e най-подходящото решение за Вашето 
производство?

• Инсталацията е специално разработена за малки детайли или 
прецизни компоненти със сложна геометрия – от стомана, 
неръждаема стомана, алуминий, месинг, бронз или мед

• В процеса на почистване не се използва вода, а разтворител на 
въглеводородна основа

• Всички процеси по обезмасляване, потапяне, изпръскване,
ултразвуково почистване и изсушаване се извършват в една и 
съща работна камера. Нямате нужда от други инсталации или 
вани в прозиводството!

• Разтворителят прониква безпроблемно и до най-трудно 
достъпните места (резби, капиляри, глухи отвори), като 
отвежда без остатък замърсяванията от масла и твърди частици

• Вакуумното сушене елиминира проблемите с остатъци от 
течност в отвори и резби и гарантира суха повърхност в 
последващата обработка



Защо Minio 85C e най-подходящото решение за Вашето 
производство?

• Minio 85C e високотехнологична и безопасна инсталация, в 
която процесът на почистване протича под пълен вакуум 
Работещите не са изложени на вредни влияния и не влизат 
в контакт с почистващата химия. 

• Minio 85 C е инсталация за почистване, която постига 
всички изисквания за техническа чистота и качество на 
измиване в съвременните производствени процеси



Разнообразни функции и опции: 

- наводняване на камерата така, че детайлите да са напълно 
потопени в разтворителя

- обезмасляване с пара – премахва грубите замърсявания 
по-лесно

- впръксване под налягане – за премахване на стружки и 
частици

- ултразвуково почистване – за допълнителен почистващ 
ефект при наличие на пигменти 

- дестилация на разтворителя – работи с един и същи 
препарат до 2 години

- двойна филтрация – за пълно улавяне на стружките



Minio 85C накратко:

• Ръчно предно зареждане на работната камера

• Ръчно затваряне на работната камера

• Многостранно наблюдение на процеса, чрез 
мониторинг на безопасните стойности на 
температурата и налягането в резервоарите

• Широки отвори на резервоарите за лесна
поддръжка и почистване

• Бърза смяна на филтри

• Затворен копрус на инсталацията с врати за 
оптимален достъп при поддръжка

• Табло за управление Siemens S7 



Технически данни

Размери на инсталацията

Ширина 1,00 mm

Дълбочина 2,100 mm

Дълбочина с ръчно зареждане 2,650 mm

Височина 2,600 mm

Височина  за зареждане 800 mm

Размери на кошницата 

Дължина 320 - 380 mm

Ширина 220 mm

Височина max. 150 - 200 mm

Тегло на зарежнане max. 50 kg

Капацитет в зависимост от работния процес и 
времето за изминаване

ok. 9 
зареждания/час

Електрическо свързване 3 x 400 V / 50 Hz

Базисни Показатели

Мошност на мотора 13 kW

Мощност нагряване 6 kW

Общо потребление 19 kW

Съвместими разтворители

Алифатни и нафтенови въглеводороди, незапалими
(възможна употреба на други разтворители)

Вместимост Ok. 400l



Minio 85C - Layout



Minio 85C - Пускане в експлоатация

• Машината се транспортира като едно цяло, 
без необходимост от демонтаж и монтаж 
на място

• Инженер от Ecoclean присъства при 
пускането в експлоатация, настройването 
на процесите и обучението на персонала

• Plug & Play решение 

• 1  година гаранция 

• Eternet опция – отдалечен сервиз

• Помощ за избора на резервни части, 
техническо консултиране 



Накратко за почистващите 
препарати

• Машината работи с разтворители на въглеводородна 
основа или с модифициран алкохол.

• Разтворителят се регенерира чрез дестилация и 
филтрация вътре в машината и се използва 
многократно в продължение на 6-24 месеца

• Тех Индутри България ЕООД е водещ доставчик на 
разтворители за обезмасляване в металообработката

• Ние извозваме безплатно отработения ратворител от 
нашите клиенти. 



Свържете се с нас
за да разработим
решение спрямо

Вашите
изисквания и 

критерии

Тех Индустри България ЕООД
Пловдив 4180
Индустриален Парк Марково
+359 897 002312
info@techindustrybg.com

Тех Индустри България ЕООД е сертифициран доставчик на 
машини, химически препарати и услуги за промишлеността. 
Научете повече на www.techindustrybg.com

http://www.techindustrybg.com/

