
 
 
 

MAŞINI DE DEGRESAT PIESE 
 
EVT Eiberger Verfahrenstechnik GmbH 
             
 
MicuŃa nostră BAMBINO este multitalentată, fiind deja utilizată 
cu succes pentru curăŃarea şi degresarea pieselor în diferite 
domenii.   
 
Indiferent dacă este vorba de piese prelucrate prin aşchiere, 
componente electronice, instrumente medicale, bijuterii, 
elemente pentru optică sau implanturi dentare, maşina 
BAMBINO poate fi adaptată pentru rezolvarea aproape tuturor 
problemelor de curăŃare / degresare.   
Ea încorporează toate calităŃile unei maşini EVT şi poate fi 
extinsă după necesităŃi. Programarea ei prin PLC facilitează 
adaptarea exactă, în detaliu, la domeniile de utilizare dorite.  
 

 

 

 
Maşinile obişnuite cu încărcare 
frontală, au un grad ridicat de risc de 
scurgere a solventului în cazul 
deschiderii accidentale a uşii de 
alimentare, ca urmare a unei 
defecŃiuni tehnice.  
 
Cu cât e mai mare capacitatea de 
umplere cu solvent a maşinii, cu atât 
sunt mai importante măsurile de 
siguranŃă care trebuie luate pentru a 
evita problemele de mediu create de 
scurgerea solventului. 

 Sistemul EVT de alimentare 
FRONTAL-VERTICALĂ vă oferă 
siguranŃă maximă! 

Camera de lucru a acestor instalaŃii 
este amplasată sub nivelul uşii de 
alimentare, evitând prin aceasta orice 
scurgere de solvent în cazul unei 
defecŃiuni tehnice. 

 

  
Date tehnice 

 
SolvenŃi utilizabili:  Percloretilena (PER) 

Tricloretilena (TRI) 
Metilenclorid 
Hidrocarburi (KW A III) 
Alcooli modificaŃi (A III) 
 

Volumul de solvent: 
 

 200 - 600  dm³ 

Puterea de încălzire:  max.  18  kW 
 

Puterea instalată:  12 - 32  kW 
 

Aer comprimat:  6  bar 
 

Masa maşinii:  800 - 1600  kg 
 

Capacitatea de 
degresare: 

 4 - 6  şarje / h 
până la 150  kg/h 
 

Dimensiunile 
coşurilor: 

 370 x 220 x 200  mm 
480 x 320 x 200  mm 
480 x 320 x 300  mm 
dimensiuni speciale la 
cerere 
 

Dimensiuni de 
gabarit: 
 

 3000 x 1800 x 2500  mm 
 

Mod de lucru:  1 - 3 -schimburi 
  

 

 BAMBINO cu alimentare FRONTAL-VERTICALĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           www.evt-gmbh.eu 
 
Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 45,  D-75447  Sternenfels,  Tel. +49 (0) 70 45 / 20 38 – 0                     E-Mail: info@evt-gmbh.eu 


