
 

 JetStream levegőkés rendszer 

Verhetetlen teljesítmény, hatékonyság 

  

Meech JetStream levegőkés rendszere több egy egyszerű berendezésnél. Világelső a termékfelület 

szárításában / hűtésében. Széleskörű, kis és nagy méretű felhasználási lehetőségeket kínál. 

  

JetStream egyedülálló technológiája, az Ön gyáregységében is energiatakarékos, hatékony megoldást 

jelent.  

  

Tapasztalattal állunk rendelkezésére 

 

1907-en alapított Meech világhírnévre tett szert hatékony, hosszú életű termékeivel, melyeket nagy 

szakértelmű csapatával érte el.  

  

JetStream levegőkés rendszer felhasználói közé tartozik: 

 - Alcoa, Spain  

 - Boddingtons Technical Plastics Ltd 

 - Coca Cola - Hellenic Bottling Company SA 

 - Coors Brewers Ltd 

 - Del Monte SA 

 - Knauf Insulation Ltd 

 - Knights of Norfolk Ltd 

 - Loux Marlafexas SA 

 - Matthew Walker (Northern Foods Group) 

 - Northern Products Ltd 

 - Olympia-Xenia SA 

 - Thermopol Ltd 

  

 

  

JetStream levegőkés rendszer az autóiparban 



A festő folyamat részeként néhány gépjárművet vizes homokkal szükséges lecsiszolni, melyhez 

mosóállomásra van szükség. Mosás után, de a következő festőfázis előtt, a karosszérián visszamaradt 

vízet el kell távolítani. JetStream levegőkés rendszere megszárítja a karosszéria elemek külső részét, 

míg a rendelésre készített szárítóegység felszárítja a padlót a víz ablaknyílásokon történő távozásával. 

JetStream levegőkés rendszer a műanyag palackok gyártásánál 

JetStream levegőkés rendszere eltávolítja a vízet: 

 - A dobozok aljáról – a vonalkódok, cikkszámok nyomtatásához. 

 - Címkézendő területekről – a tökéletes címke felvitelhez. 

 - Palack szájáról – a rozsdásodás megelőzéséhez. 

 - Minden oldalról – a csomagolás beázásának megelőzéséhez. 

  

A JetStream rendszer megrendelésre készülnek, már meglévő vagy új gyártósorokhoz. A rendszereket 

víz eltávolításra készítjük különböző méretű termékekhez.  

JetStream levegőkés rendszer műanyagok extrudálásánál 

Extrudált termékeket vízkádban hűtenek mielőtt azokat méretrevágják, megformázzák, csomagolják. A 

víz eltávolítása elengedhetetlen, egyrész a csomagolás, másrészt a víztakarékosság miatt. Nagy 

általánosságban a gyártók sűrített levegővel szárítanak, melyek előállítása nagyon költséges. 

  

JetSream levegőkés rendszere kiváltja a meglévő rendszereket magasabb minőségi normával, 

alacsony működtetési költségek mellett. Több extrudálósorral rendelkező gyárakban egy JetStream 

rendszerrel több levegőkéssel, számos gyártósor lefedhető. 

  

JetStream levegőkés rendszer a zöldségtermesztésnél 

A zöldségtermesztők zöldségeiket csomagolás előtt lemossák. JetStream rendszere megszárítja a 

zöldségeket, hogy a visszamaradt nedvesség ne okozza az alábbi problémákat: 

 - Pontatlan csomagolási súly  

 - Termék elszíneződés -  ha a termék nedvesen kerül csomagolásra, hamarabb elszíneződik és a 

vásárlók inkább más csomagolású terméket vesznek meg, amelyben szép az áru 

 - Csökkent felhasználhatóság – a nedves termék hamarabb megromlik, eladhatatlanná válik. 

 

 
 


