
UC-HLMAX s vysokým průtokem a ergonomickou 
spouští je dodáváno s rychlospojkou a otočnou 
vsuvkou (360°).

UC-HLMAX-1-35 se skládá ze zařízenísi UC-HLMAX, 
dvou redukčních adaptérů pro trysky od 1/4 do 2”, 
univerzální trysky od 2.1/8” do 3.1/2” a kufru.

VÍTE ŽE,

80% PORUCH 
HYDRAULICKÝCH ZAŘÍZENÍ

JE ZBŮSOBENO 
NEČISTOTAMI ?
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UC-HLMAX- Ruční zařízení do 3.5’’

UC-PVS- Kontrolní zařízení Ultra Clean

Zařízení UC-PVS je určeno pro monitorování procesu čištění. 
Je vybaveno ovládádcím modulem a zásobníkem. Čidlo, reagující na pohyb 
zátky, informuje o výsledku prováděného testu.

Kontrolní zařízení spolupracuje s pistolí UC-HL2-PVS a stolním zařízením 
UC-BM1-PVS, která mohou pracovat současně.

Požadované napájení 
pro všechna zařízení:

Tlakový vzduch okolo 6 bar.

Hadice o vnitřním průměru 1/2’’.
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ULTRA CLEAN

Systém čištění hadic a trubek

UC-BM1- Stolní zařízení do 1.1/4''
UC-EL7DP- Sada do 1.1/4’’

UC-HL2 je dodáváno spolu s rychlospojky a otočnou 
vsuvkou (360°) s vysokým průtokem.

Bezpečná obsluha díky robustní hliníkové konstrukci 
a ergonomické spoušti.

Ideální pro kusovou výrobu hadic v servisech  nebo 
mobilních servisních vozech.

UC-EL7DP sada je dodávána s 11 baleními čistících 
zátek (od 7 do 40 mm).

Skládá se ze zařízení UC-EL, 7 ks trysek, kufru, 
zásobníku na zachytávání zátek a sady zátek. 

Ergonomická a ideální pro mobilní servisní vozy.

UC-BM1 je dodávano spolu s filtrem w5 µm, ovládacím 
pedálem a 7 tryskami od 1/4’’ do 1.1/4’’ dle volby 
zákazníka.

Ideální pro sériovou výrobu díky rychlému procesu 
čištění (frekvence vystřelování zátek co 2 sekundy).

UC-HL2 - Ruční zařízení do 2’’

UC-HL-2 v sadách 

UC-EL- Ruční zařízení do 1.1/4’’

UC-HL9-2 sada se skládá ze zařízení UC-HL2, kufru, 
redukčního adaptéru a 9 ks trysek.

UC-HL25-2 sada se skládá ze zařízení UC-HL2, kufru, 
redukčního adaptéru a 25 ks trysek.

UC-HL19-CAP sada se skládá ze zařízení UC-HL2, kufru, 
pásky, redukčního adaptéru, zásobníku na 
zachytávání zátek, 13 balení čistících zátek  a 19 ks 
trysek.

SYSTÉM ULTRA CLEAN ZARUČUJE ČISTOTU 
OLEJE V INSTALACI NA ÚROVNI ISO 13/10

Ultra Clean je systém, sloužící k rychlému, nedestruktivnímu čištění hadic a trubek. Čištění spočívá v 
prostřelování zátek pomocí stlačeného vzduchu. Zátka “sbírá” nečistoty a odstraňuje špínu a 
znečištěný olej.

Použití systému Ultra Clean zaručuje čistotu protékajícího hydraulického oleje, čímž zamezuje 
poškození hydraulických komponent a chrání uživatele strojů a zařízení před ztrátami, spojenými s 
prostojem.   
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