
 

Używana maszyna do czyszczenia 

suchym lodem firmy Horeco2 Ares 80 
12 998 EURO 
Specyfikacja: 

• Pojemność zbiornika: <36,4 kg 

• Regulowana prędkość zużycia suchego lodu: 0-192 kg/h 

• Zakres ciśnienia sprężonego powietrza: 5-10 bar 

• Wymagany zakres przepływu sprężonego powietrza: 2-4 m3/min 

• Waga: 165 kg 

• Wymiary: 81x51x98 cm 

• Pojedynczy wąż 

• Zasilanie: 200-240 VAC, 1 ph (50/60 Hz), 3 A 

• Wymiar peletu suchego lodu: Φ <3 mm 



 

Używana maszyna do czyszczenia 

suchym lodem White Lion model WL Cube 

360 

12 999 EURO 
Specyfikacja: 

• Pojemność zbiornika: 36,4 kg 
 

• Regulowana prędkość zużycia suchego lodu: 0-192 kg/h 
 

• Zakres ciśnienia sprężonego powietrza: 5-10 bar 
 

• Wymagany zakres przepływu sprężonego powietrza: 2-4 m3/min 
 

• Waga: 165 kg 
 

• Wymiary: 81x51x98 cm 
 

• Pojedynczy wąż 
 

• Zasilanie: 200-240 VAC, 1 ph (50/60 Hz), 3 A 
 

• Wymiar peletu suchego lodu: Φ 3 m 



 

 

Używana maszyna do czyszczenia 

suchym lodem firmy Horeco2 model CC-II 

10 600 EURO 
Specyfikacja: 

• Pojemność zbiornika: <9 kg 
 

• Regulowana prędkość zużycia: 0-36 kg/h 
 

• Zakres ciśnienia sprężonego powietrza: 1-7 bar 
 

• Przepływ sprężonego powietrza: 1-1,15 m3/min 
 

• Waga: 73 kg 
 

• Wymiary: 65,4×40, 5×63, 80-87, 80 cm 
 

• Pojedynczy wąż 
 

• Zasilanie: 230V 1 pH (50 Hz), 3 amps 
 

 



 
 

 

Używana maszyna do czyszczenia 

suchym lodem firmy Horeco2 Ares 50Z 

10 200 EURO 
Specyfikacja: 

• Pojemność zbiornika: <20kg 

 

• Regulowana prędkość zużycia suchego lodu: 0-72 kg/h 

 

• Zakres ciśnienia sprężonego powietrza: 5-10 bar 

 

• Wymagany zakres przepływu sprężonego powietrza: 2-4 m3/min 

 

• Waga: 68 kg 

 

• Wymiary: 64x40x99 cm 

 

• Pojedynczy wąż 

 

• Zasilanie: 200-240 VAC, 1 ph (50/60 Hz), 3 A 



 

 

 

Używana maszyna do czyszczenia 

suchym lodem firmy Polaterch PT-MINIi  

4 650 EURO  
Specyfikacja: 

• Wymiary: 41x47x48 cm 

• Waga: 26 kg 

• Zakres przepływu powietrza: 0,6-3 m3/min 

• Ciśnienie powietrza: 2-10 bar 

• Pojemność pojemnika: 8 kg 

• Zużycie suchego lodu: 25 kg/h 

• Zasilanie: 110V/230 V – AC 50-60 Hz 

• Jakość powietrza: suche i bez zanieczyszczeń 

• Hałas: 60-98 dB(A) (zależne od dyszy I ciśnienia powietrza) 

 



 

 

 

 

Używana maszyna do czyszczenia 

suchym lodem IceTech KG6 

4 650 EURO  
Specyfikacja: 

• Waga: 50kg  

• Pojemność suchego lodu:6kg 

• Zużycie suchego lodu: 15-40 kg/h 

• Ciśnienie powietrza nawiewanego: min 5-max 10 bar  

• Zakres zużycia powietrza: 1-5 m3 

• Zakres ciśnienia piaskowania: bar: min. 0,5 - maks. 10, psi: min. 7- maks. 145 

• Przyłącze sprężonego powietrza: ¾" złącze kłowe. Sprężone powietrze musi być 

czyste i wolne od oleju, ciał obcych i wody. 

• Pobór mocy: 110/230 V, AC 50-60 Hz (opcjonalnie - poręczny wymienny akumulator 

24 V i ładowarka akumulatorów). 



• Wąż do piaskowania, ½", system z jednym wężem 

• Poziom hałasu 60-120 dB(A) w zależności od ciśnienia piaskowania, kombinacji dysz, 

powierzchni materiału i innych czynników. 

 

 


