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Kaj je kabinsko VODNO PESKANJE?
Vodno peskanje v kabini, znano tudi kot mokro peskanje ali tekoče honanje, hitro 
postaja izbira številka ena (#1) za aplikacije, ki zahtevajo najvišjo kakovost površinske 
obdelave.

TESI sistem za kabinsko vodno peskanje uporablja postopek vodnega pritiska, ki 
istočasno razmasti, očisti in polira industrijske sestavne dele različnih oblik in 
velikosti.

Bistvo vodnega peskanja je, da se izvaja s pretokom vode, ki se prenaša z medijem, s 
čimer se naredi �ni zaključek, saj voda sproti odplakuje medij z obdelovanca.

Pri postopku ni noben medij impregniran v obdelovanec, prav tako pa ni prahu, ki ga 
ustvari razpad običajnih abrazivnih medijev, za razliko od suhega peskanja, kjer je 
zaključek peskanja rezultat zelo agresivnega delovanja tršega abraziva.

Posebej izdelana poliuretanska črpalka z vročo vodo pretvori vodo in medije v goščo. 
Dostava gošče šobo se izvaja preko črpalke iz poliuretana in pripadajočih cevi. Goščo 
črpamo pri približno 2 barih v šobo, v pihalni šobi pa se dodaja stisnjen zrak, da 
pospešimo goščo in zagotovimo učinek čiščenja pri udarcu.

Po stiku z obdelovancem gošča nato odteče nazaj v zbiralno posodo, ki ustvarja sistem 
za ponovno kroženje.

Primerjava peskalnih tehnik
Spodnja ilustracija prikazuje različne materiale za peskanje in njihov vpliv na obdelo-
vančevo površino: trši abraziv, kroglice in vodni medij:

Prvi dve skici prikazujejo resno 90% spremembo površine obdelovanca, medtem ko 
tretja skica prikazuje nežnejšo, a vendar veliko bolj učinkovito metodo čiščenja 
površine s pomočjo vodnega učinka in dodanega medija.
Pri tem postopku vodni medij potuje čez površino in tako ustvarja satenast učnek s 
poliranjem.



Uprava in razstavni poslovni prostori

Tehnični sistemi d.o.o.
Bizeljska cesta 85
8259 Bizeljsko

Laboratorij za abrazive in razvoj sistemov

Kumrovška cesta 22 
8259 Bizeljsko

00386(7) 45 200 10
www.tesi.si
info@tesi.si

Dovod abraziva

Dovod zraka
Dovod vode

Dovod abrazivnega
medija

Ventil
Pralna
črpalka

Črpalka gošče

Ventilator

Ohišje

Pištola za peskanje

Pištola za pranje

Mešalnik

Gošča

Filtracija vode

PROCES delovanja kabinskega vodnega peskanja

Število vrat
Zgornja širina vrat (C)
Spodnja širina vrat (B)
Višina vrat (A)
Diagonala iz kota v kot (D)          
           
          Moč 1
Moč 2
Grelec
Poraba zraka
Velikost šobe

Zunanje dimenzije          
           

cm
cm
cm
cm

kW / rpm
kW / rpm
kW / °C
bar
l/min
mm

cm (DxŠxV)

2
620
720
710

1000

2,8 / 1440
5,5 / 2870

4 / 60
5,0 - 7,5

2000
Ø 13

1350x1600x2000

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE kabine za vodno peskanje

A

B

C

D

Možnost �ksiranja peskalne pištole, za lažje obračanje
obdelovanca (2 poziciji),
2 vrati,
2 moči,
notranja osvetlitev,
gretje medija.
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Glavne prednosti:
     hitro čiščenje, nežno delovanje,

     istočasno glajenje, čiščenje in razmaščevanje,

     dosledna in enotna obdelava,

     deluje brez prahu ali škodljivih kemikalij

Obdelujemo lahko:
     extremno občutljive površine,

     produkte s �nim slojem površinske

     granulacije,

     kirurško čiste površine,

     satenasto polirane in nebleščeče

     površine,

     površine brez dodatnega sloja zaščite.

Vrhunsko čiščenje ter
poliranje s tehnologijo
vodnega peskanja 


