Oferta najmu maszyn
Intelblast IBLmini i IBL3000 do
czyszczenia suchym lodem

PAMECH - wyłączny dystrybutor i serwis na Polskę

Pamech – o nas
Nasza firma zajmuje się profesjonalnym czyszczeniem i renowacją przy
użyciu suchego lodu. Czyszczenie suchym lodem to innowacyjna technologia
pozwalająca w krótkim czasie usunąć uporczywe zabrudzenia z linii
produkcyjnych, maszyn, urządzeń, form itp. Technologia czyszczenia suchym
lodem ma zastosowanie praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Proces
czyszczenia przypomina piaskowanie, jednak materiałem czyszczącym jest suchy
lód(CO2) wystrzeliwany pod dużym ciśnieniem.
Proces jest bezinwazyjny - bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, nie
pozostawia odpadów i jest ekologiczny. Rezultaty to nieosiągalna wcześniej
dokładność czyszczenia oraz duża oszczędność czasu i pracochłonności w
porównaniu z tradycyjnymi metodami czyszczenia przemysłowego.
Czyszczenie suchym lodem jest alternatywą między innymi dla ręcznego
czyszczenia z użyciem chemii, skrobania, piaskowania, szkiełkowania, czyszczenia
wysokociśnieniowego i innych.
Firma Pamech świadczy usługi i sprzedaż maszyn na terenie całej Polski
Dysponujemy niezawodnymi urządzeniami firmy Intelblast o różnych
parametrach i zastosowaniach oraz wysokowydajnymi sprężarkami przewoźnymi
firmy Kaeser. Wszystkie nasze urządzenia są w pełni mobilne i samowystarczalne.
Pozwala to nam dotrzeć praktycznie w każdy obszar działania, bez konieczności
korzystania z jakichkolwiek mediów u Klienta.
Naszym Klientom oferujemy sprzedaż maszyn i suchego lodu, wynajem maszyn,
usługi czyszczenia suchym lodem na terenie całej Polski oraz autoryzowany serwis
urządzeń Intelblast
Naszym zamiarem jest znajdowanie najlepszych rozwiązań na potrzeby naszych
Klientów. Nasze relacje opieramy na partnerstwie, wnikliwej analizie potrzeb i
skrojonych na miarę usługach.
Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzin naszej strony, siedziby lub
kontaktu telefonicznego.
Zespół Pamech
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Dlaczego Pamech i Intelblast
Nadrzędnym celem oraz główną ideą powstania firmy była zauważalna
przez Nas, jako doświadczonych osób w przygotowaniach powierzchni,
konieczność udostępnienia naszym klientom profesjonalnych usług i narzędzi
dostosowanych do ich potrzeb, ale w konkurencyjnych cenach na rynku.
Podjęliśmy decyzję, aby rozpocząć współpracę z duńskim producentem maszyn
firmą Intelblast, która na bazie swoich doświadczeń produkuje maszyny wysokiej
jakości przyjazne użytkownikowi. Nasze działania u Klientów skupiają się na kilku
najważniejszych aspektach prowadzenia każdej działalność, a pozwalają nam na
to doświadczenie i zaplecze sprzętowe:
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Dane oferty IBLmini
Intelblast IBLmini - małe gabaryty, niska inwestycja, duże korzyści

Maszyna IBLmini:
IBL200000

IBLmini z 5 metrowym wężem przesyłowym ½”, pistoletem
aplikujacym oraz dyszą 5 mm(urządzenie gotowe do pracy)

Akcesoria, do podstawowej maszyny Intelblast IBLmini:
MBL930000

Rozdrabniacz granulatu suchego lodu(instalowany na pistolecie
dozującym)

Cena najmu:
WARTOŚĆ NETTO

35 000,00

KAUCJA
NETTO
3000,00

CENNIK WYNAJMU ZA DOBĘ NETTO
1-4 dni

5-13 dni

Powyżej 14 dni

400,00

350,00

325,00

Ceny podane w walucie PLN w kwotach netto
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Dane oferty
Usługi
Szkolenie na miejscu u klienta na terenie Polski

1,00*/125,00

Suchy lód

0,75 /kg**

Testy maszyny

w cenie

Dostawa osobista PAMECH do miejsca wskazanego na terenie
Polski

300,00
w cenie

Dostawa kurierem do miejsca wskazanego przez klienta na
terenie Polski
*szkolenie na miejscu u klienta w cenie 1 pln w przypadku, wybrania opcji dostawy
maszyny przez PAMECH
** dostawa pod wskazany adres na terenie Polski
Ceny podane w walucie PLN w kwotach netto
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Intelblast IBLmini - informacja
Kompaktowa i niedroga maszyna do sprężarek o niskim przepływie powietrza.
IBL Mini to idealny wybór dla tych firm, które chciałyby mieć możliwość czyszczenia
małych części i powierzchni, bez inwestycji w kompresory o dużym przepływie powietrza.
Codzienna konserwacja sprzętu, maszyn, narzędzi i elektroniki lub okazjonalne
czyszczenie można łatwo przeprowadzić za pomocą urządzenia IBLmini.
Wymagania dotyczące powietrza
Jedną z najważniejszych zalet urządzenia IBL Mini (poza jego ceną) jest to, że jest to
urządzenie zaprojektowane do pracy z kompresorami o niedużej wydajności . Większość
fabryk ma tylko sprężarki, które generują 7 barów i objętość powietrza od 500 do 3000
litrów / min, co dla większości zadań czyszczenia przy pomocy IBLmini wystarczy do
osiągnięcia pożądanego rezultatu.
Prawie bez hałasu
Możliwość pracy z suchym lodem w obszarze, w którym pracują inni, można wykonać za
pomocą urządzenia IBLmini. Praca przy poziomie hałasu około 75 dB umożliwia pracę
nawet bez ochrony słuchu.
Dysze i wąż strumieniowy
Standardowe płaskie aluminiowe dysze o szerokości 3 i 5 mm są przeznaczone do
niskiego przepływu powietrza, a wraz z lekkim 3 metrowym wężem strumieniowym o
długości 3 metrów , operator ma łatwą do ustawienia konfigurację. Aby uzyskać
optymalną skuteczność czyszczenia przy zużyciu powietrza poniżej 1000 l / min, należy
użyć płaskiej dyszy 3 mm, a rozmiar granulatu suchego lodu powinien wynosić 2,2 mm
lub mniej. W przypadku stosowania peletu suchego lodu o średnicy 3 mm należy
stosować płaską dyszę o szerokości 5 mm.
Kontrola
Zużycie suchego lodu można regulować w zakresie od 10 do 30 kg / na godzinę, a
ciśnienie strumienia czyszczącego można regulować w zakresie od 2 do 12 barów.
Łatwy w transporcie, manewrowaniu i przechowywaniu.
Ważący jedynie 29 kg, wymiary 550 x 480 x 895 mm maszynę można łatwo podnieść do
samochodu lub przechowywać na półce. Wyposażony w kółka i uchwyt do węża
strumieniowego.
Dane techniczne:
Wysokość (z rączką w najniższym położeniu): 610 mm
Wysokość (z rączką w najwyższym położeniu): 895 mm
Szerokość: 480 mm
Głębokość: 550 mm
Waga: 29 kg
Pojemność zbiornika na suchy lód: 8 kg
Zużycie suchego lodu: 10 do 30 kg / godzinę
Głośność pracy od 75dB-130 dB (w zależności od ciśnienia i przepływu powietrza
wykorzystywanego podczas czyszczenia)
Wymagania dotyczące powietrza: od 2 do 12 barów
Wielkość suchego lodu (dysza 3 mm): 2,2 mm lub mniej
Rozmiar suchego lodu (dysza 5 mm): 3,0 mm lub mniejszy
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Dane oferty IBL3000
Intelblast IBL3000 - uniwersalne urządzenie czyszczące posiadające dużą moc
czyszczenia.

Maszyna IBL3000:
IBL300000

IBL3000 z 7 metrowym wężem przesyłowym 3/4” z gumy technicznej,
standardowy pistolet dozujący, krótka dysza + 3 wkłady dyszy
(urządzenie gotowe do pracy)

Akcesoria na wyposażeniu, do podstawowej maszyny Intelblast IBL3000:
IBL930000

Rozdrabniacz pozwala uzyskać drobniejsze granulki suchego lodu –
używane przy czyszczeniu maszyn, elektryki, elektroniki. Rozdrabniacz
granulatu suchego lodu(instalowany na pistolecie dozującym)

Cena najmu:
WARTOŚĆ NETTO

55 000,00

KAUCJA
NETTO
5000,00

CENNIK WYNAJMU ZA DOBĘ NETTO
1-4 dni

5-13 dni

Powyżej 14 dni

650,00

575,00

525,00

Ceny podane w walucie PLN w kwotach netto
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Dane oferty
Usługi
Szkolenie na miejscu u klienta na terenie Polski

1,00*/500,00

Suchy lód

3,50 / kg**

Test maszyny

w cenie*

Dostawa osobista PAMECH do miejsca wskazanego na terenie Polski

1000,00

Dostawa kurierem w zabezpieczonej skrzyni do miejsca wskazanego przez
najemcę na terenie Polski

1000,00
0,00

Odbiór osobisty przez Najemcę z siedziby PAMECH
*szkolenie i test na miejscu u klienta w cenie 1 pln w przypadku, wybrania opcji dostawy maszyny
przez PAMECH
** dostawa pod wskazany adres na terenie Polski, zapytaj o szczegóły.
Ceny podane w walucie PLN w kwotach netto
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Intelblast IBL3000 - informacja
IBL3000 został opracowany w bliskiej współpracy z klientem, który miał
szczególne potrzeby w zakresie wykorzystywania technologii suchego lodu, w
otoczeniu, w którym występuje wiele wyzwań. Rozmiar i prostota w połączeniu ze
znaną wytrzymałością i wytrzymałością IBL4000 były kluczowymi faktami.
IBL 3000 przy szerokości całkowitej wynoszącej zaledwie 400 mm, może być z
łatwością przemieszczany, między maszynami na produkcji, dookoła a zawłaszcza
w wąskich przestrzeniach między nimi. Umożliwia to operatorowi zbliżenie się do
punktu czyszczenia, a tym samym daje możliwość pracy z krótszymi długościami
węży strumieniowych, co ponownie daje lepszy efekt czyszczenia.
Pojemność zbiornika
Bycie węższym nie oznacza mniejszego zbiornika z suchym lodem. Podobnie jak
IBL4000, IBL3000 zawiera więcej niż 25 kg suchego lodu, co w przypadku
większości zastosowań trwa 30 minut przed ponownym napełnieniem. Zasobnik
nie jest wyjmowany do opróżniania suchego lodu z powrotem do pojemnika na
suchy lód, ale może być zsunięty w czasie krótszym niż 10 minut w celu
serwisowania maszyny.
Prostota i solidność
Obsługa i przenoszenie sprzętu w ciasnych przestrzeniach oznacza również
ryzyko uszkodzenia urządzenia. Dlatego zaprojektowaliśmy sprzęt z elementami,
tak aby nie wystawały zbyt daleko od maszyny (ryzyko zerwania), jednocześnie
wszystkie części są umieszczone za rękojeściami z tyłu maszyny.
Cena ma znaczenie
Kolejnym parametrem jest oczywiście cena. W porównaniu do IBL4000, IBL3000
jest zaprojektowany bez skrzynki narzędziowej lub bez zdalnego sterowania
przepływem suchego lodu i ciśnienia na pistolecie (można zamówić jako opcję).
IBL3000 jest dostarczany z krótką dyszą, razem z 3 nakładkami w standardzie.
Dobrze znane zalety
IBL3000 ma oczywiście wszystkie funkcje znane z IBL4000. Duże płaskie opony,
prawdziwy 1 calowy przepływ powietrza przez wszystkie części, komponenty
FESTO i 7-metrowy wąż do wyboru (lekki PU lub guma techniczna).
Dane techniczne:
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 1110 mm
Długość: 780 mm
Waga: 80 kg
Zasobnik suchego lodu 25 kg
Ciśnienie robocze 2-16 bar
Zużycie suchego lodu: 25-90kg/h (standardowe zużycie 30-40 kg/h)
Zużycie powietrza 2,5-7,5 m3/min.
Głośność pracy od 75dB-130 dB (w zależności od ciśnienia i przepływu powietrza
wykorzystywanego podczas czyszczenia)
Wielkość suchego lodu (dysza 3 mm): 2,2 mm lub mniej
Rozmiar suchego lodu (dysza 5 mm): 3,0 mm lub mniejszy
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Warunki płatności, dostawy i
gwarancji
Zapłata kaucji w dniu złożenia zamówienia,
Wpłata kaucji i czynszu najmu jest równoznaczna ze złożeniem zamówienia.
Termin płatności czynszu najpóźniej w dniu wydania maszyny.
Czas dostawy maszyny ustalany indywidualnie.
Utrzymanie bieżące maszyny w trakcie najmu po stronie Najemcy.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonuje firma PAMECH.
Oferta ważna do 31.12.2019r.
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Zapraszamy do współpracy

ul. Policka 15
72004 Tanowo /koło Szczecina

kontakt@pamech.pl

www.pamech.pl
www.intelblast.com
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