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Urządzenia do czyszczenia i znakowania
Super Cleanox VI - zestaw

Nr
katalogowy:

Dane techniczne

EP-01-017

Wysokowydajne urządzenie do czyszczenia, polerowania pędzlem i
wkładkami oraz znakowania

Cena netto
€ / szt.
2.995,00

Dane techniczne: moc 2.500 VA, waga 28 kg, zasilanie 230V/50Hz,
zabezpieczenie 10A, wymiary: 190x200x450 mm, CE
Zestaw zawiera: źródło prądu, skrzynka transportowa, przewód z rękojeścią
teflonową 10 mm² 4m, przewód masowy 4m 10 mm², elektrolit
Cleaner/Polisher po 0,5 kg, pędzel L i XL, atomizer do wody, pojemnik z
szeroką szyjką do elektrolitu, elektrolit do znakowania 50ml, uchwyt z
elektrodą węglową 60° i 90°, 5 wkładek czyszczących, cienki przewód 2m,
okulary ochronne, rękawice, O-ringi.
Super Cleanox IV+ - zestaw

Nr
katalogowy:

Dane techniczne
Wysokowydajne urządzenie do czyszczenia, polerowania pędzlem oraz
znakowania

EP-01-021

Cena netto
€ / szt.
2.595,00

Dane techniczne: moc 1.500 VA, waga 25 kg, zasilanie 230V/50Hz,
zabezpieczenie 10A, wymiary: 190x200x450 mm, CE
Zestaw zawiera: źródło prądu, skrzynka transportowa, przewód z rękojeścią
teflonową 10 mm² 4m, przewód masowy 4m 10 mm², elektrolit
Cleaner/Polisher po 0,5 kg, pędzel L i XL, atomizer do wody, pojemnik z
szeroką szyjka do elektrolitu, elektrolit do znakowania 50ml, uchwyt z
elektrodą węglową 90°, 5 wkładek czyszczących, cienki przewód 2m,
okulary ochronne, rękawice, O-ringi
Super Cleanox II - zestaw

Dane techniczne

Nr
katalogowy:

Wysokowydajne urządzenie do czyszczenia pędzlem oraz znakowania

EP-01-018

Cena netto
€ / szt.
1.995,00

Dane techniczne: moc 1.500 VA, waga 20 kg, zasilanie 230V/50Hz,
zabezpieczenie 6A, wymiary: 190x200x300 mm, CE
Zestaw zawiera: źródło prądu, skrzynka transportowa, przewód z rękojeścią
teflonową 10 mm² 4m, przewód masowy 4m 10 mm², elektrolit
Cleaner/Polisher po 0,5 kg, pędzel XL, atomizer do wody, pojemnik z
szeroką szyjką do elektrolitu, uchwyt z elektrodą węglową 90°, 5 wkładek
czyszczących, O-ringi.
Cleanox IV - zestaw

Dane techniczne

Nr
katalogowy:

Urządzenie do czyszczenia i polerowania wkładkami oraz znakowania

EP-01-014

Cena netto
€ / szt.
895,00

Dane techniczne: moc 400 VA, waga 9 kg, zasilanie 230V/50Hz,
zabezpieczenie 6A, wymiary: 275x140x200 mm, CE
Zestaw zawiera: źródło prądu, skrzynka transportowa, uchwyt z elektrodą
węglową 60°, zacisk masowy, przewody 2 x 2m (czerwony / czarny) ze
złączem RCD, 10 x filc do czyszczenia i znakowania, 10 x O-ring, elektrolit
Cleaner/Polisher po 0,5 kg, elektrolit do znakowania 50ml, atomizer do
wody, pojemnik z szeroką szyjką do elektrolitu.

Czyszczenie

SuperCleanox VI
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Pędzle z włókna węglowego i akcesoria
Elektroda węglowa

Dane techniczne

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

Pędzle z włókna węglowego w 3 rozmiarach, L, M, XL
z ruchomą tulejką izolacyjną teflonową do regulacji długości włókien.
Żywotność max 100 h TIG, około 50 h MIG oraz max 10 h MAG.
• Pędzel M; 40 mm efektywnej długości, gwint M6*
• Pędzel L; 60 mm efektywnej długości, gwint M10
• Pędzel XL; 60 mm efektywnej długości, gwint M10

EP-02-908
EP-02-900
EP-02-912

29,00
39,00
54,00

*kompatybilne z: TIG Brush, Greising, HS, BYMAT, etc.
Adapter M10–M6 do Reuter
Izolator teflonowy

Dane techniczne
Izolator teflonowy przesuwny* z nakrętką, 50 x 20 mm M22 dla płynnego
dostosowania długości włókien pędzla węglowego w rozmiarze XL,
wytrzymały na wysokie temperatury oraz kwasy, przeznaczony do ciężkich i
długotrwałych prac przy wysokim obciążeniu.

Nr
katalogowy:
EP-02-901

Cena netto
€ / szt.
75,00

* bez pędzla
Adapter

Dane techniczne
Adapter pędzla, M10 na M6, 34 mm długości, dla pędzla w rozmiarze M,
izolowany teflonem.

Przedłużenie rękojeści

Dane techniczne
Przedłużenie rękojeści, izolowane teflonem, gwint M10 męski, M10
damski, 70 mm długości, może być łączony kombinacyjnie z adapterem lub
łącznikiem kątowym.

Łącznik kątowy 40°

Dane techniczne
Łącznik kątowy 40° izolowane teflonem, gwint M10 męski, M10 damski, 50
mm długości, może być łączony kombinacyjnie z adapterem lub
przedłużeniem rękojeści.

Adapter łącznikowy – 2 pędzle

Dane techniczne
Adapter łącznikowy – 2 pędzle, mocowanie proste lub kątowe, zawiera
dwa pędzle w rozmiarze M, wymiary 42 x 14 mm, gwint 2 x M6, szerokość
czyszczonej powierzchni 50-75 mm, izolowany teflonem.

Adapter łącznikowy – 4 pędzle

Dane techniczne
Adapter łącznikowy – 4 pędzle, mocowanie proste lub kątowe, zawiera
cztery pędzle w rozmiarze M, wymiary 70 x 14 mm, gwint 4 x M6, szerokość
czyszczonej powierzchni 75-100 mm, izolowany teflonem.
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Nr
katalogowy:
EP-02-902

Nr
katalogowy:
EP-02-903

Nr
katalogowy:
EP-02-904

Nr
katalogowy:
EP-02-905

Nr
katalogowy:
EP-02-903

Cena netto
€ / szt.
27,85

Cena netto
€ / szt.
29,60

Cena netto
€ / szt.
48,85

Cena netto
€ / szt.
185,00

Cena netto
€ / szt.
29,60
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Elektrody węglowe, filce, przewody,
akcesoria
Elektroda węglowa

Dane techniczne
Elektroda węglowa 90°, z gwintem M10 x 1,5
Do znakowania z zastosowaniem białego filcu
Uniwersalne zastosowanie z uchwytem do czyszczenia, polerowania
znakowania za pomocą elektrody węglowej.

Wkładki kewlarowe

Dane techniczne

Nr
katalogowy:
EP-02-003

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.
22,00

Cena netto
€ / szt.

Wkładki kewlarowe żółte 40 x 60 x 2 mm
Do zastosowania przy polerowaniu i czyszczeniu z elektrodą węglową 60° /
czyszczenie na ustawieniu ”III” SuperCleanox VI

Wkładki filcowe białe

• Wkładki (opakowanie 10 szt.)
• Wkładki (opakowanie 20 szt.)
• Wkładki (opakowanie 100 szt.)

EP-03-222
EP-03-002
EP-03-022

14,90
22,75
98,70

Dane techniczne

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

EP-03-111
EP-03-001
EP-03-011

3,90
6,90
25,80

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

EP-03-000

3,99

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

EP-03-000-g

9,85

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

Wkładki kewlarowe białe 40 x 60 x 2 mm
Do zastosowania z elektrodą węglową 90° do znakowania, przy użyciu
elektrolitu do znakowania.
• Wkładki (opakowanie 10 szt.)
• Wkładki (opakowanie 20 szt.)
• Wkładki (opakowanie 100 szt.)

O-ring

Dane techniczne
O-ring (opakowanie 10 szt.)
Do zabezpieczenia wkładki na elektrodzie węglowej.

O-ring

Dane techniczne
O-ring (opakowanie 10 szt.)
Do zabezpieczenia wkładki na elektrodzie węglowej. Przeznaczony do
wysokich temperatur.

Rękojeść do znakowania

Dane techniczne
Rękojeść do znakowania z elektrodą węglową 90°
Zastosowanie z przewodem 1,5 mm², gniazdo prądowe 4mm
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EP-02-033

65,00
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Rękojeść teflonowa z przewodem

Dane techniczne

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

Rękojeść teflonowa z przewodem elastycznym 4/6/10 m
Przewód o przekroju 10 mm², 200A, wewnętrzne chłodzenie powietrzem,
wtyczka szybkomocująca pozłacana.

Przewód prądowy

• Rękojeść teflonowa z przewodem 4m
• Rękojeść teflonowa z przewodem 6m
• Rękojeść teflonowa z przewodem 10m

EP-07-600
EP-07-601
EP-07-603

Dane techniczne

Nr
katalogowy:

198,00
249,00
298,00

Cena netto
€ / szt.

Przewód prądowy z wtyczką i gniazdem szybkomocującym.

Przewód masowy

• Przewód prądowy 4m
• Przewód prądowy 10m

EP-07-608
EP-07-609

175,00
239,00

Dane techniczne

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

EP-07-605
EP-07-602
EP-07-604

169,00
190,00
239,00

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

Zestaw montażowy - gniazda szybkomocujące 200A
Składa się z dwóch gniazd szybkomocujących (czerwone i czarne) oraz
kluczy montażowych

EP-07-222

69,90

• Gniazdo szybkomocujące czerwone z nakrętką
• Gniazdo szybkomocujące czarne z nakrętką

EP-07-206
EP-07-207

18,95
18,95

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

EP-07-019
EP-07-017

46,90
23,70

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

EP-07-023

59,00

Przewód masowy elastyczny 4/6/10 m
z zaciskiem masowym 850A, wtyczka szybkomocująca pozłacana 200A.
• Przewód masowy z zaciskiem 4m
• Przewód masowy z zaciskiem 6m
• Przewód masowy z zaciekiem 10m

Gniazda szybkomocujące

Plastikowe pudło

Dane techniczne

Dane techniczne
Plastikowe pudło
Pomarańczowe z nadrukiem logo Reuter, solidna konstrukcja, nadaje się do:
• SuperCleanox IV+,VI 600x400x320 mm
• SuperCleanox II, Cleanox IV 300x400x320 mm

Wózek

Dane techniczne
Wózek
na 1 duży lub 2 małe pudełka plastikowe, pomarańczowy na solidnych
kołach z PCV
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Elektrolity, akcesoria
Elektrolity

Elektrolit do znakowania

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

Elektrolit CLEANER opakowanie 2 kg
Do czyszczenia lekko utlenionych spoin TIG

EP-04-021

27,30

Elektrolit SuperCLEANER opakowanie 2 kg
Do czyszczenia mocno utlenionych i przebarwionych spoin

EP-04-012

35,90

Elektrolit POLISHER opakowanie 2 kg
Większa lepkość, idealny do polerowania powierzchni ze stali nierdzewnej,
a także czyszczenia pędzlem z włókna węglowego!

EP-04-013

39,80

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

EP-04-444
EP-04-004
EP-04-044

5,50
8,33
69,90

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

EP-04-901

28,50

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

EP-04-009
EP-04-099

5,90
54,90

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

EP-07-100

2,85

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

EP-02-024

19,95

Dane techniczne

Dane techniczne
Elektrolit do znakowania stali wysokostopowej 1.4021-1.4301
• Elektrolit 50 ml
• Elektrolit 100 ml
• Elektrolit 1.000 ml
Zapytaj o naszą oddzielną listę elektrolitów do najróżniejszych materiałów,
lub po prostu wyślij nam próbki. Jesteśmy pewni, że znajdziemy elektrolit
właśnie dla Ciebie!

Płyn czyszczący

Dane techniczne
Płyn czyszczący stal nierdzewną (do konserwacji)
Do czyszczenia powierzchnie ze stali nierdzewnej, usuwa odcisków palców
1,5 kg butelka.

Neutralizator

Dane techniczne
Neutralizator do usuwania pozostałości elektrolitu
Usuwa nieestetyczne białe smugi, neutralizuje powierzchnię i chroni
wrażliwe powierzchnie przed rdzą nawet po znakowaniu
• Neutralyt 100 ml
• Neutralyt 1.000 ml

Pojemnik z szeroką szyjką

Dane techniczne
Pojemnik 500ml z szeroka szyjką
Pojemnik do elektrolitu
Uwaga: Napełniać elektrolitem max 2 cm.
Uwaga: Chłodzić pędzel częstym i długim zanurzaniem w elektrolicie

Atomizer do wody

Dane techniczne
Atomizer do wody 2l
Do napełniania wodą destylowaną lub wodą z kranu, gdy twardość nie jest
większa niż 10 pH
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Szablony do znakowania, akcesoria
Szablony do znakowania

Dane techniczne

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

EP-05-000
EP-05-001
EP-05-002
EP-05-101
EP-05-102
EP-05-103

15,00
12,90
14,90
21,90
0,51 €/cm²
0,50 €/cm²

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

EP-05-203

200,00

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

EP-05-202
EP-05-222

449,30
599,00

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

EP-05-210
EP-05-211
EP-05-212

21,90
29,90
36,60

Nr
katalogowy:

Cena netto
€ / szt.

EP-06-101
EP-06-001
EP-06-111

350,00
479,00
149,00

Szablony do znakowania mogą być użyte do 5000 razy.
Czas realizacji do uzgodnienia
•
•
•
•
•
•

Opracowanie graficzne
Szablon 30 x 15 mm
Szablon 40 x 15 mm
Szablon 1 – 30 cm²
Szablon 31 – 60 cm²
Szablon 61 – 1.000 cm²

Inne rozmiary szablonów możliwe na życzenie, również z solidną ramą
aluminiową (zalecane dla wielkości od 200 cm ²)
Drukarka

Dane techniczne
Drukarka etykiet
Mała, kompaktowa i niezawodna przenośnia drukarka, pokryta osłonami
gumowymi. Zasilanie bateryjne lub sieciowe, nadaje się do taśm 18 / 24
mm szerokości, dostarczana w walizce.

Drukarka

Dane techniczne
Drukarka etykiet
Drukarka etykiet bez klawiatury, USB, zasilane z sieci, oprogramowanie
drukarki na płycie CD, kabel USB, taśmy 18 / 24 / 36 mm szerokości, wysoka
rozdzielczość druku 360 x 360 dpi.
• Drukarka 9700 złącze USB
• Drukarka 9800N RJ45 złącze sieciowe

Taśmy do drukarki

Dane techniczne
Taśma do drukarki
Kompatybilna z wyżej wymienionymi drukarkami, długość 3 m
• Taśma 18 mm szerokości
• Taśma 24 mm szerokości
• Taśma 36 mm szerokości

Wózek

Dane techniczne
Wózek z wyposażeniem
Wykonany z tworzywa wytrzymałego na kwas, z wbudowaną tacą ociekową
i przegródkami na elektrolity i uchwyty; 4 koła jezdne
• Wózek 99 x 45 x 85 cm
• Wózek 115 x 66 x 85 cm
• Opcjonalnie: taca ociekowa ze stali nierdzewnej, odpływ, kanister
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Producent:

Reuter GmbH & Co. KG
www.oreuter.de

Dystrybutor w Polsce:

Technika Spawalnicza Sp. z o. o.
Ul. Babimojska 11
60-161 Poznań
+48 61 86 28 161
info@techspaw.com.pl
www.techspaw.com.pl
www.orbitalservice.pl
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