
UC-HLMAX jest dostarczane z szybkozłączem wraz 
z obrotowym wtykiem (360 stopni) o dużym 
przepływie oraz ergonomicznym przyciskiem spustu.

UC-HLMAX-1-35 składa się z urządzenia UC-HLMAX, 
dwóch adaptorów redukcyjnych do dysz od 1/8”  do 2”, 
uniwersalnej dyszy od 2.1/8” do 3.1/2”, stojaka do 
pistoletu oraz walizki.

CZY WIESZ ŻE,

80% USTEREK UKŁADÓW 
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SPOWODOWANE JEST PRZEZ 
ZANIECZYSZCZENIA ?
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UC-HLMAX - Ręczne urządzenie do 3.1/2’’

UC-PVS - Urządzenie kontrolne Ultra Clean

Urządzenie UC-PVS przeznaczone jest do monitorowania procesu czyszczenia. 
Wyposażone jest w moduł sterujący oraz pojemnik. Czujnik reagujący na ruch 
korka informuje o wyniku przeprowadzonego testu.

Urządzenie kontrolne współpracuje z pistoletem UC-HL-PVS i urządzeniem 
stołowym UC-BM1.

Wymagania zasilania 
dla wszystkich urządzeń:

Ciśnienie około 6 bar.

Przewód o średnicy wewnętrznej 1/2’’.
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Ultra Clean ® jest zastrzeżonym znakiem handlowym �rmy Ultra Clean Technologies.



ULTRA CLEAN 
System czyszczenia węży i rur

UC-BM1 - Stołowe urządzenie do 1.1/4'' UC-EL8DP - Zestaw do 1.1/4’’

UC-HL jest dostarczane z gniazdem szybkozłącza wraz 
z obrotowym wtykiem (360 stopni) o dużym przepływie.

Bezpieczne w użytkowaniu dzięki solidnej aluminiowej 
konstrukcji i ergonomicznemu przyciskowi spustu.

Idealne przy małej produkcji przewodów, 
w warsztatach naprawczych lub serwisach mobilnych.

UC-EL8DP zestaw dostarczany jest z 11 opakowaniami 
korków czyszczących (od 7 do 40 mm).

Składa się z urządzenia UC-EL, dysz w ilości 8 szt., 
stojaka do pistoletu, walizki, pojemnika do chwytania 
korków oraz zestawu korków.

Ekonomiczny i idealny w serwisach mobilnych.

UC-BM1 dostarczane w komplecie z filtrem 5 µm, 
pedałem sterującym oraz 8 dyszami od 1/8’’ do 1.1/4’’ 
wg wyboru użytkownika.

Idealny przy produkcji seryjnej przewodów z uwagi 
na szybki proces czyszczenia (częstotliwość wystrzału 
korka co 2 sekundy).

UC-HL - Ręczne urządzenie do 2’’

UC-HL - w zestawach

UC-EL - Ręczne urządzenie do 1.1/4’’

UC-HL10-2 zestaw składa się z urządzenia UC-HL, 
stojaka do pistoletu, walizki, adaptora redukcyjnego, 
dysz w ilości 10 szt.

UC-HL17-2 zestaw składa się z urządzenia UC-HL, 
stojaka do pistoletu, walizki, adaptora redukcyjnego, 
dysz do rur metrycznych w ilości 17 szt.

UC-HLCAP zestaw składa się z urządzenia UC-HL, stojaka 
do pistoletu, walizki, adaptora redukcyjnego, pojemnika 
do chwytania korków, 13 opakowań korków 
czyszczących oraz 20 dysz.

SYSTEM ULTRA CLEAN  GWARANTUJE CZYSTOŚĆ 
OLEJU W INSTALACJI NA POZIOMIE KLASY 13/10 
WEDŁUG NORMY ISO: 4406-99

Ultra Clean to system służący do szybkiego, czyszczenia węży, rur i przewodów hydraulicznych. 
Czyszczenie polega na przestrzeliwaniu korków za pomocą sprężonego powietrza. Korek “zbiera” 
zanieczyszczenia usuwając brud i zanieczyszczony olej.

Stosowanie systemu Ultra Clean  zapewnia czystość przepływającego oleju hydraulicznego, co zapobiega 
uszkodzeniom komponentów hydrauliki siłowej i nie naraża użytkownika maszyn i urządzeń na straty 
związane z przestojem.   
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