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Ο Αυστριακός οίκος FRONIUS με το 
επιτυχημένο μοντέλο MagicCleaner, 
έχει πάρα πολλά χρόνια εμπειρία στον 

καθαρισμό ραφών συγκόλλησης σε ανοξεί-
δωτα υλικά. Η τεχνολογία όμως συνέχεια 
αναβαθμίζεται και οι απαιτήσεις των πελατών 

για καλύτερα συστήματα, ταχύτερες εργασίες 
και ευέλικτες λύσεις όλο και αυξάνεται. 
Εστιάζοντας πάντα στην υποστήριξη των 
αναγκών που έχουν οι χρήστες, η FRONIUS 
ανέπτυξε τη νέα γενιά καθαριστικών μηχανη-
μάτων που ακούνε στο όνομα MagicCleaner 

150 και MagicCleaner 300.  Η διαδικασία κα-
θαρισμού ανοξείδωτων περιλαμβάνει διάφο-
ρες εργασίες, όπως το τρόχισμα και τη 
λείανση, την αμμοβολή και υαλοβολή, την 
εφαρμογή πάστας καθαρισμού και τέλος τον 
ηλεκτροχημικό καθαρισμό. Από μεριάς πλε-
ονεκτημάτων, ο ηλεκτροχημικός καθαρισμός 
υπερτερεί σε πολλά σημεία.  
 
Μερικά από αυτά είναι:  
• Πιο οικονομικός καθαρισμός των ανοξεί-
δωτων επιφανειών 
• Ελεγχόμενη κατανάλωση ηλεκτρολύτη 
• Καθαρισμός και παθητικοποίηση υλικού σε 
ένα βήμα 
• Μη ανάγκη ξεχωριστής παθητικοποίησης  
 
Ο λόγος που  ο καθαρισμός και η  παθητικοποί-
ηση του υλικού είναι σημαντική, είναι γιατί μετά 
τη συγκόλληση το στρώμα προστασίας κατα-
στρέφεται και θα πρέπει να αποκατασταθεί για 
να μην ξεκινήσει η διάβρωση στην επιφάνεια.  
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Εφαρμογή και διαδικασίες 
 
Ο ηλεκτροχημικός καθαρισμός εφαρμόζεται σε 
πολλές εταιρίες που ως κύριο αντικείμενό τους 
είναι τα προϊόντα μαζικής εστίασης. Εκτός από 
αυτές, τέτοιο καθαρισμό εφαρμόζει η βιομη-
χανία τροφίμων, οι κατασκευαστές πισίνων, οι 
εταιρίες ειδικών ανοξείδωτων κατασκευών, 
όπως επίσης και οι εταιρίες συντήρησης και 
γενικών επισκευών.  
 
Τα MagicCleaner καθαρίζουν, γυαλίζουν και 
εκτυπώνουν χρησιμοποιώντας διαφορετικό 
ρεύμα και διαφορετικά χημικά υγρά. Για τον 
ηλεκτροχημικό καθαρισμό και την αφαίρεση 
του μαυρίσματος των ραφών της συγκόλλη-
σης, χρησιμοποιούν εναλλασσόμενο ρεύμα 
(AC) και ηλεκτρολύτη καθαρισμού.  
 
Για το γυάλισμα χρησιμοποιούν συνεχές 
ρεύμα (DC) και με αυτόν τον τρόπο αφαιρούν 
μέρος από το υλικό βάσης και γυαλίζουν το 
υλικό. Για την εκτύπωση χρησιμοποιούν 
εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα στο ανο-
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ξείδωτο.  Παράλληλα χρησιμοποιούν ειδικό 
τυπωμένο φύλλο με την μακέτα του ενδιαφε-
ρόμενου και ειδικό υγρό εκτύπωσης.  
 

Εκδόσεις  
 
Ο οίκος FRONIUS από το ένα μοντέλο που 
είχε στην γκάμα του, ανέπτυξε και κατα-
σκεύασε 2 διαφορετικά συστήματα για να κα-
λύψει τις ανάγκες των χρηστών τους τόσο στις 
εφαρμογές τους αλλά επίσης και στην 

«τσέπη» τους. Τα δύο αυτά μοντέλα είναι το 
MagicCleaner 150 και το MagicCleaner 300. 
  

MagicCleaner 150 
 
Tο MagicCleaner 150 είναι το πιο οικονομικό 
μηχάνημα.  Συγκριτικά με το 300 έχει φυσικά 
λιγότερες δυνατότητες, όμως καλύπτει τις πε-
ρισσότερες ζητήσεις.  
 
Είναι ένα ελαφρύ μοντέλο με μικρή τσιμπίδα 
καθαρισμού με χειροκίνητη δοσολογία ηλε-
κτρολύτη τοποθετημένη μέσα στην λαβή της 
τσιμπίδας, η οποία έχει χωρητικότητα 0,1 του 
λίτρου. Μόλις με 2 βήματα, επιλογή διαδικα-
σίας και επιλογή έντασης, το μηχάνημα είναι 
έτοιμο για χρήση. Καθαρίζει, γυαλίζει και 
εκτυπώνει.  
 
Το κέλυφος του είναι πολύ στιβαρό και έχει 
βαθμό προστασίας  IP 23 και όλα τα πιστοποι-
ητικά όπως CE, UKCA, UL/CSA, CCC, EAC, 
AUS/NZ. Είναι μονοφασικό, με βάρος 4,5 kg 
και με ένταση καθαρισμού 15 Α.  Επίσης μπο-
ρεί να μεταφέρεται μέσα στην πλαστική θήκη 
της FRONIUS, ToolCase 60. 
 

MagicCleaner 300 
 
Tο MagicCleaner 300 είναι ένα μηχάνημα με-
γάλων δυνατοτήτων και με ισχυρή τσιμπίδα 
καθαρισμού. Επίσης φέρει, ενσωματωμένο 
σύστημα πεπιεσμένου αέρα με δίπλωμα ευ-
ρεσιτεχνίας. Έχει δοχείο ηλεκτρολύτη χωρη-
τικότητας 1,8 lit και η παροχή προς την 
τσιμπίδα γίνεται,  είτε με χειροκίνητο τρόπο 
είτε με αυτόματο.  Και αυτό όπως και το μον-
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τέλο 150, καθαρίζει, γυαλίζει και εκτυπώνει, 
αλλά έχει μεγαλύτερη ένταση. Το προηγού-
μενο μοντέλο του οίκου ήταν μικρότερο σε 
ένταση κατά 10 Α.   Το κέλυφος του είναι πολύ 
στιβαρό και έχει βαθμό προστασίας  IP 23 και 
όλα τα πιστοποιητικά όπως CE, UKCA, 
UL/CSA, CCC, EAC, AUS/NZ. Είναι μονοφα-
σικό, με βάρος 14 kg και με ένταση καθαρι-
σμού 30 Α.   
Αυτό το μοντέλο μπορεί να πάρει από κάτω 
του ως παρελκόμενο το ειδικό ToolBox 210 
για αποθήκευση παρελκομένων. Επίσης 
μπορεί να μεταφέρεται είτε πάνω σε τροχή-
λατο μεταλλικό φορείο όπως το TU Car 2 
Easy, ή μέσα στην πλαστική θήκη ToolCase 
120.  
 

Τσιμπίδες και επιλογές  
 
Κάθε μοντέλο έχει τη δική του τσιμπίδα, όπως 
και τα δικά του παρελκόμενα. Η τσιμπίδα MC 
150 είναι για το μικρό μοντέλο και μπορεί να 
δεχθεί ηλεκτρόδια καθαρισμού γραφίτη με ει-
δικά πανιά καθαρισμού και ειδικά πινέλα με 
ίνες άνθρακα.  Η τσιμπίδα MC 300 είναι για το 

μοντέλο MagicCleaner 300 και μπορεί να δεχ-
θεί ηλεκτρόδια καθαρισμού γραφίτη με ειδικά 
πανιά καθαρισμού, ειδικά ηλεκτρόδια από 

βολφράμιο και ειδικά πινέλα με ίνες άνθρακα. 
H FRONIUS σχεδίασε και κατασκεύασε τα κα-
λύτερα μηχανήματα καθαρισμού με γνώμονα 
τις ανάγκες των χρηστών της.  
 
Οι απαιτήσεις τελικά υπερκαλύφτηκαν με τα 2 
νέα μοντέλα του οίκου MagicCleaner 150 & 
300  και πλέον οι επαγγελματίες όπως και οι 
ερασιτέχνες έχουν το ¨δεξί¨ τους χέρι στον 
καθαρισμό των ανοξείδωτων κατασκευών 
που δημιουργούν.  
 

Τα MagicCleaner καθαρίζουν, γυαλίζουν και εκτυπώνουν χρησιμοποιώντας δια-
φορετικό ρεύμα και διαφορετικά χημικά υγρά. Για τον ηλεκτροχημικό καθαρισμό 
και την αφαίρεση του μαυρίσματος των ραφών της συγκόλλησης, χρησιμοποι-
ούν εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) και ηλεκτρολύτη καθαρισμού. 
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