DYNAJET
Industrie
Sterk,
robuust en
betrouwbaar

Hogedruksystemen tot 3000 bar

Professionele
hogedrukreinigers
voor talloze toepassingen

Van professionals
voor professionals:
Multifunctionele,
krachtige
en zuinige
hogedrukreinigers

Dynajet voor de industrie:
n

Productieruimtes snel en
duurzaam schoon

n

Kortere stilstandtijden in
de productie door versnelde
reinigingsprocessen

n

Optimale veiligheid en kwaliteit
van het product door effectief
reinigen

n

Minder milieu-impact omdat
chemische middelen niet nodig zijn

n

Veelzijdige toepassingsmogelijkheden met slechts één Dynajet
hogedrukreiniger

Container, tank en IBC reiniging
Of het nu in de food of non-food sector is, de zuinige
hogedrukreinigers van Dynajet maken containers,
tanks of IBC containers snel en effectief schoon.
Binnen no-time worden emulsies, stickers en vele
andere resten volledig en duurzaam verwijderd. Het
compacte ontwerp van Dynajet hogedruk aggregaten
en de uitgebreide set accessoires garanderen maximale flexibiliteit en optimale ergonomie.

Warmtewisselaar reiniging
Het ultieme wapen tegen hardnekkige afzettingen
in de warmtewisselaar: de Dynajet. Warmwater, hoge
water volumes en het specifiek voor warmtewisselaars
ontwikkelde Dynajet leidingreinigingssysteem garanderen grondige verwijdering van allerlei soorten vervuiling en afzettingen. Ongeacht of het een buis, plaat
of spiraalvormige warmtewisselaar is. De warmtewisselaars zijn snel weer inzetbaar met grotere efficiëntie
en daarmee met meer winstgevendheid.

Verf verwijdering
Het onder hogedruk verwijderen van verf met een
Dynajet is snel, nauwkeurig en efficiënt. Door de continue variabele werkdruk tot maximaal 2800 bar kunnen
spuitcabines, vloerroosters en werkplaatsvloeren in
korte tijd grondig ontdaan worden van verfresten. En
dat zonder chemische oplosmiddelen. Dat beschermt
niet alleen het milieu, maar bespaart ook kosten.

Andere toepassingen
n Ontbramen, ontvetten, ontkalken, verf strippen
n Ontroesten
n Rubber verwijderen
n Reinigen van tanks, matrijzen en buizen
n Reinigen van onderdelen, machines en containers
n Het verwijderen van afzettingen
n Het verwijderen van productie residuen
n Het reinigen op booreilanden en van pijpleidingen

Container reiniging met de DYNAJET 500th

De Dynajet trollies
Compact, krachtig en efficiënt

Warmtewisselaar reinigen met de DYNAJET 1000me

Dynajet - kwaliteit made in Germany
Hoogwaardige onderdelen en een perfecte afwerking
kenmerken alle hogedrukreinigers van Dynajet.

Verf verwijderen met de DYNAJET UHP 220

Dynajet engineers zorgen ervoor dat de klant altijd
een uniek, perfect gemaakt en vooral veilig apparaat
koopt. Dat geldt voor elk type Dynajet hogedrukreiniger. Alle hogedruk units worden geproduceerd
op de productielocatie in Nürtingen in de omgeving
van Stuttgart.

Maak een afspraak voor een kostenloze demonstratie:
Uw Dynajet dealer

Gröninger Cleaning Systems B.V.
Overschieseweg 111, 3044 EH Rotterdam (NL)
T 010 - 437 10 22
E info@groninger.nl
www.koudwaterhogedrukreinigers.nl
www.warmwaterhogedrukreinigers.nl
www.groninger.eu
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