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Čistička plechů s olejováním 
Jeros 6011 / Jeros 6015,    Jeros, Dánsko 
 

Tyto průběžné čističky patří svou konstrukcí a provedením mezi nejlepší čistící stroje na trhu. Jsou 
vhodné pro čištění různých druhů a velikostí plechů bez okrajů i plechů s dvěma protilehlými okraji. 
Navíc jsou vybavené zařízením, které plechy po vyčištění potře slabou vrstvou oleje.  
 

Výhody stroje:  
 robustní konstrukce, která odolává 

tlakům vznikajícím při čištění  
 nerezové provedení stroje  
 čistící válce vhodné i pro perforované 

plechy  
 snadná obsluha, při použití odběrného 

vozíku zvládne čištění jeden pracovník  
 bezpečná manipulace s plechy, stroj je 

uzavřený, vstupní otvor je minimální 
pouze na vsunutí plechu  

 mobilní stroj, kolečka jsou zabezpečena 
brzdou  

 lze objednat různé výšky nohou  
 jednoduchá údržba 

 

Princip stroje:  
⚫ Dva ocelové podávací vodorovné válce vtáhnou mezi sebou plech do čističky. Zároveň tyto válce 
drtí hrudky napečené na plechu. Plech dále projede mezi ⚫ čistícími válci s ocelovými kartáči (u 
silikonových plechů jsou to nylonové kartáče) a mezi ⚫ vodícími válci k ⚫ olejovacím válcům, které 
plech jemně potřou vrstvou oleje. Typ 6015 je doplněný o pár ⚫ nylonových dočišťovacích válců, 
který je umístěný mezi vodícími a olejovacími válci. Na výstupu z čističky je plech odebírán 
obsluhou, nebo může padat do odběrného vozíku. Čistička je vyzkoušena i na české černé nerovné 
plechy. Stroj se vyrábí ve 4 šířkových provedeních podle šířky čištěných plechů – viz tabulka. 
 

 

 
 

 
 

  

šířka plechů šířka 
stroje 

typ 
6011 6015 

125–500 mm 125–460 mm 788 mm 508 

501-650 mm 461-610 mm 938 mm 658 

651-820 mm 611-780 mm 1108 mm 828 

821-1070 mm 781-1030 mm 1358 mm 1078 

Kapacita čističky cca 100 plechů / 6 – 8 minut 

Rozměry: výška 800 – 1050 mm dle zadání 

                  šířka  viz tabulka 

                  délka  6011 – 630 mm  /   6015 – 780 mm 

Příkon / připojení 2 kW / 400 V 


