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Το Magic Cleaner της Fronius είναι απλά μια

“μαγική” συσκευή καθαρισμού ανοξείδωτων

επιφανειών. Δεν θα πιστεύατε ποτέ ότι ο κα-

θαρισμός των ανοξείδωτων θα ήταν μια τόσο

εύκολη υπόθεση. Στις συμβατικές μεθόδους

καθαρισμού είτε θα τρίψετε τις επιφάνειες

όσο χρόνο χρειαστεί και θα ανεχθείτε τα ση-

μάδια που θα δημιουργηθούν και τις τραχιές

επιφάνειες, είτε θα τις επεξεργαστείτε με

ισχυρά καυστικά και επικίνδυνα χημικά.

Εναλλακτικά μπορείτε να ξεχάσετε όλους αυ-

τούς τους περιορισμούς και να χρησιμοποι-

ήσετε το Magic Cleaner που καθαρίζει

ηλεκτροχημικά και είναι πολύ γρήγορο, κα-

θαρό και προπάντων ασφαλές.

Συσκευή 3 σε 1

Μια μηχανή με πολλές λειτουργίες:

1) Καθαρισμός: Καταρχήν καθαρίζει τις ραφές

TIG γρήγορα και απλά με ρεύμα ελεγχόμενο

από μικροεπεξεργαστή σε μορφή καμπύλων.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι μετά τον κα-

θαρισμό οι επιφάνειες έχουν την ίδια όψη και

υφή  με το μέταλλο βάσης.

2)Γυάλισμα: Η ενσωματωμένη λειτουργία

γυαλίσματος χαρίζει στις επιφάνειες ένα γυα-

λιστερό φινίρισμα μετά τον καθαρισμό. Επί-

σης αυτή τη λειτουργία μπορείτε να την χρη-

σιμοποιήσετε γενικά σε ανοξείδωτα υλικά

που μπορεί να μην έχουν συγκολλήσεις, αλλά

απλά θέλετε να γυαλίσετε την επιφάνειά τους.

3) Εκτύπωση: Επιπλέον το Magic Cleaner

μπορεί να εκτυπώσει με τη λειτουργία Magic

Print. Εκτυπώστε άμεσα γραφικά και λογό-

τυπα με την ιστοσελίδα και τα τηλέφωνά σας

πάνω στις ανοξείδωτες κατασκευές σας.

Πλέον δεν θα χρειάζεται να βάζετε ταμπελά-

κια ή αυτοκόλλητα με την φίρμα σας. Η εκτύ-

πωση αυτή δεν φεύγει από την επιφάνεια και

μένει για πάντα λόγω τις διείσδυσης που

κάνει στο ανοξείδωτο.

Χρήση

Το Magic Cleaner είναι τόσο ελαφρύ που

μπορείτε να το παίρνετε μαζί σας σε κάθε ερ-

γοτάξιο ή χώρο εργασίας. Με άλλα λόγια όπου

χρειάζεται να κάνετε συγκολλήσεις σε ανοξεί-

δωτα υλικά. Πέρα από τις καθαρά βιομηχανικές

και κατασκευαστικές εφαρμογές, το Magic

Cleaner διαθέτει τόσα ειδικά χαρακτηριστικά κα-

θαρισμού, που βρίσκει εφαρμογές σε “ευαίσθη-

τους” κλάδους όπως η επεξεργασία φαγητών

και οι χημικές και  φαρμακευτικές βιομηχανίες.
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Φυσικά ιδιαίτερα δημοφιλές είναι και στις κατα-

σκευές επαγγελματικών κουζινών, ανοξείδω-

των σερβίτσιων Catering, κατασκευές θυρών,

καγκέλων και ραφιών, πτυσσόμενων σκαλών,

κοπτικών λεπίδων, καθαρισμό πισινών, καθώς

και για οποιαδήποτε επισκευή και συντήρηση.

Χειρισμός

Ο χειρισμός του συστήματος είναι πολύ απλός

αλλά ταυτόχρονα πολύ λειτουργικός λόγω της

ελεγχόμενης ροής του ηλεκτρολύτη. Η τσιμ-

πίδα καθαρισμού έχει ενσωματωμένο το σύ-

στημα τροφοδοσίας του ηλεκτρολύτη και

διαθέτει 2 τρόπους παροχής. Είτε χειροκίνητα

πατώντας ένα κουμπί και το υγρό να ρέει συ-

νέχεια ανάλογα με την ροή που θα ορίσουμε,

είτε αυτόματα όπου η ροή ελέγχεται με ακρί-

βεια από το σύστημα ελέγχου ανάλογα με την

εφαρμογή. Επίσης το Magic cleaner έχει ένα

βολικό χαρακτηριστικό που είναι ο χώρος

φύλαξης των εργαλείων που χρειάζεστε για

κάθε εργασία, χωρίς να έχετε από εδώ και

εκεί ¨πεταμένα¨ όλα τα παρελκόμενα του μη-

χανήματος.

Οικονομία

Το μηχάνημα είναι οικονομικό στη λειτουργία

του, γιατί η ποσότητα ηλεκτρολύτη που παρέ-

χει είναι μόνο όσο χρειάζεται κάθε στιγμή και

ούτε μια σταγόνα παραπάνω. Ο βελτιωμένος

ηλεκτρολύτης αύξησε επίσης την ταχύτητα

καθαρισμού κατά 28%.  Τα ενισχυμένα πανά-

κια καθαρισμού αντέχουν πολύ περισσότερο
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και το τριγωνικό σχήμα της κεφαλής της τσιμπίδας επιταχύνει την ερ-

γασία στα περισσότερα είδη συγκόλλησης. Επίσης το Magic Cleaner

είναι φιλικό προς τον χρήστη, με εύκολο πίνακα ελέγχου και ευέλικτο

στην μεταφορά λόγω του μικρού βάρους που έχει. Ζυγίζει μόνο 3,5

kg.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα σε όλες τις εργασίες. Πόσο μάλλον

αν χρησιμοποιούσατε πριν επικίνδυνες χημικές καθαριστικές ουσίες.

Με το Magic Cleaner είσαστε σίγουρα ασφαλείς. Για παράδειγμα, πε-

ριλαμβάνει πλέον και τεστ διάβρωσης κατά DIN 50 921, γεγονός που

βελτιώνει την ανθεκτικότητα στη διάβρωση από το υλικό βάσης και

καταργεί την ανάγκη επιπλέον επεξεργασίας. Με συμβατικές μεθό-

δους αφαιρείται μεγάλη μάζα στο σύνολο και χρειάζεσαι πολλές ερ-

γατοώρες για να πετύχεις το αποτέλεσμα που προσφέρει το Magic

Cleaner σε πολύ λιγότερο χρόνο. Πέρα από αυτό το Magic Cleaner

είναι εφοδιασμένο και με σύστημα αυτόματης αναγνώρισης βραχυ-

κυκλωμάτων καθώς και με προστατευτικό σύστημα παύσης της λει-

τουργίας, ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή. Έτσι σε περίπτωση που

το πανάκι καθαρισμού έχει φθαρθεί υπερβολικά, το υλικό βάσης και

η τσιμπίδα δεν θα πάθουν τίποτα.  Και επίσης υπάρχει το σχετικά

ασφαλές υγρό καθαρισμού το οποίο δεν χρειάζεται ειδικές τοξικές και

χημικές άδειες για τη χρήση του.

Συμπέρασμα

Όποιος λοιπόν αναζητά ταχύτητα, ποιότητα, οικονομία αλλά και ασφά-

λεια, τότε δεν έχει παρά να δοκιμάσει ένα Magic Cleaner της FRO-

NIUS. Οι ανοξείδωτες κατασκευές σας, θα είναι πλέον πιο εύκολες

στην παραγωγή τους, κάτι που θα αυξήσει την ταχύτητα παράδοσης,

τις πωλήσεις σας και φυσικά την κερδοφορία σας.

Δοκιμάστε σήμερα κιόλας το σύστημα αυτό. Μια δοκιμή θα σας πείσει

στα σίγουρα όταν θα δείτε με τα ίδια σας τα μάτια τα πλεονεκτήματα

που προσφέρει το Magic Cleaner.
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