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Easy Clean INOX EC-101 to profesjonalne urządzenie do elektrolitycznego 

trawienia i czyszczenia z funkcją polerowania 

Działa szybko i skutecznie oszczędzając Państwa czas i pieniądze. 
 
Urządzenie Easy Clean INOX EC-101 przeznaczone jest do czyszczenia spawów 
(usuwania przebarwień po procesie spawalniczym) wykonanych na stali nierdzewnej, 
polerowania spawów i okolic spawu ( w przypadku elementów ze stali polerowanej ), oraz 
czyszczenia i renowacji powierzchni stali nierdzewnych.  

       Przy projektowaniu urządzenia głównymi 

       założeniami było: 
- efektywność działania 
- wszechstronność  
- prosta intuicyjna obsługa 

 

 

 
Trawienie spawów odbywa się w dwojaki sposób : 

1. Za pomocą pędzla o zmiennej długości i szerokości włosia . Dzięki zastosowaniu 
pędzla przebarwienia można usunąć bez problemu z powierzchni płaskich, 
zaglębień, pachwin i trudno dostępnych miejsc (ostre kąty, wszelkie rowki i 
przerwy w materiale , wąskie szczeliny). Długość robocza włosia pędzla to ok. 45 
mm (poprawnie użytkowany pędzel ,na odpowiednim programie pracy jest długo 
żywotny i jego zużycie jest znikome). 

2. Za pomocą specjalnej taśmy i elektrody płaskiej do trawienia, czyszczenia i 
polerowania. Dzięki tej metodzie można szybko i skutecznie usunąć przebarwienia  
dużych powierzchni stali nierdzewnej.  
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Urządzenia ma możliwość rozbudowy o funkcję znakowania . 

Po zastosowaniu specjalnego stempla i matrycy siatkowej (jednokrotnego lub 
wielokrotnego użytku) i wyboru odpowiedniej funkcji , za pomocą urządzenia można 
nanieść na gotowe wyroby swoje oznaczenie, logo, nr seryjny, lub dowolny tekst. 
Znakować elektrolitycznie może być wykonane na jasno lub ciemno. 
 

CECHY PRODUKTU: 
Urządzenie jest nowe gotowe do natychmiastowego rozpoczęcia pracy. 

Wyposażone jest w podręczny organizer w formie walizki w skład którego wchodzi : 

• Przewód roboczy z rękojeścią 
• Przewód masowy z dużą klemą ( pozwalający w prosty sposób podłączyć 

Urządzenie do obrabianego elementu 
• Zestaw części zamiennych i eksploatacyjnych (pędzel , elektroda płaska,  
• taśmy 10szt, pierścień mocujący 10 szt. Tuleje ochronne 4 szt) 
• Płyn do czyszczenia i trawienia 
• Płyn do polerowania i czyszczenia 
• Płyn do neutralizacji 
• Atomizer do neutralizatora 
• Rękawice ochronne 
• Pojemnik roboczy na płyn z nakrętką 
• Okulary ochronne 
• Instrukcja obsługi  
• Skrócona instrukcja eksploatacyjna 

Gwarancja "door to door" na okres 12 m-cy 
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