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FinnSonic VerSa GeniuS

"core values" voor onderhoudsreiniging
een ultrasoon reinigingsmachine reinigt zelfs de 
meest uitdagende onderdelen op efficiënte wijze en 
bespaart daarmee werkuren

Ultrasoon reinigen heeft zonder twijfel veel voordelen 
wanneer het industriële onderhoudsreiniging van de 
productie-uitrusting betreft:

•	 Snel en krachtig - scheelt tijd en werk;
•	 Zacht - niet destructief voor het basismateriaal;
•	 Precies - reinigt ook complexe structuren met gaten 

en kanalen;
•	 Milieuvriendelijk - zuinig met water en energie;
•	 Ergonomisch - gebruiksvriendelijk design;
•	 Veilig - een gecontroleerd reinigingsproces in een 

afgesloten ruimte. 

Nieuwe FinnSonic Corus
De nieuwe FinnSonic Corus lijn is ontwikkeld voor zowel 
de algemene industriële onderhoudsreiniging als voor 
matrijs- en gereedschapsreiniging. FinnSonic Corus is een 
slimme	productlijn	die	zich	flexibel	laat	configureren	voor	
een optimaal reinigingsresultaat. 

Voornaamste voordelen
Met de tijdsbesparende ultrasone reiniging, kan men rekenen op de betrouwbare 
werking van de productie-uitrusting en een hoog niveau van reinheid bereiken. 

•	 FinnSonic Genius ultrasoon technologie - een constante maximale prestatie en 
hoog reinheidsniveau;

•	 Modulair	-	flexibele	procesconfiguratie	voor	een	optimaal	reinigingsresultaat;
•	 Waar voor uw geld;
•	 Een veilige, aangename en geluidsarme werkomgeving met goede ergonomie.

Drie versies
•	 FinnSonic corus standaard modules voor algemene onderhoudsreiniging;
•	 FinnSonic corus HD standaard modules voor matrijs- en gereedschapsreiniging;
•	 FinnSonic corus X op maat gemaakte modules.

Voorbeelden van onderhoudsreinigingstoepassingen
corus
•	  Filters, zeven, warmtewisselaars;
•	 	Voertuigreparatie:	carburateurs,	kettingen,	nozzles,	cilinderkoppen,	filters;
•	  Mechanische industrie: lagers, bladen, nozzles, kranen, sensoren;
•	  Procesindustrie: kranen, nozzles, afdichtingen, meetapparaten, pomponderdelen, 

pneumatische en hydraulische onderdelen;
•	  Verwijderen van verf, inkt, urethaan en epoxy.

corus HD
•	 	Kunststofinjectie	matrijzen;
•	  Glasmatrijzen;
•	  Spuitgietmatrijzen;
•	  Extrusie-, pers- en stempelgereedschappen;
•	  Zaagbladen, houtsnijders.

corus X
•	  Voorwerpen met speciale afmetingen zoals bijvoorbeeld buizen.
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FinnSonic corus modules
Voor algemene onderhoudsreiniging

De FinnSonic Corus is geoptimaliseerd voor industriële onderhoudsreiniging van complexe onderdelen. Dit systeem 
maakt tijdrovende en vaak destructieve mechanische handmatige reiniging overbodig.

Model corus 120 corus 240 corus 360 corus 480
Interne afm. korf (mm) 300 x 538 x 442 (h) 604 x 400 x 469 (h) 808 x 600 x 658 (h) 1208 x 800 x 658 (h)
Draagvermogen (kg) 100 200 300 350
Ultrasoon vermogen (W) 1200 2400 3600 4800
Tankinhoud (l) 135 262 670 1200
Verwarmingsvermogen (W) 3000 5000 9000 18000

Voornaamste voordelen
•	  Superieure reinigingsresultaten;
•	  Kort reinigingsproces;
•	  Veilig en eenvoudig te bedienen;
•	  Vermindert handmatig werk.

Aanvullende mogelijkheden
•	  Mand - veilig verwerken van onderdelen;
•	  Scharnierend deksel - houdt dampen, geluid en warmte binnen;
•	  Pneumatische deksel aansturing - verbetert gebruiksveiligheid;
•	 Filtratie - verlengt standtijd reingingsvloeistof en verbetert de reinigingskwaliteit;
•	  Randafzuiging - vermindert blootstelling aan dampen;
•	  Geluidsonderdrukkingskit - vermindert het geluidsniveau tot wel 10dB;
•	  Spoelmodule - maakt afspoelen van detergenten en vervuilingsresten mogelijk wat 

leidt tot een veilig en schoon eindresultaat;
•	 	Luchbelagitatie	voor	de	spoeltank	-	verhoogt	spoeleffectiviteit.
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Superieure voordelen voor reiniging van 
spuitgietmatrijzen en persgereedschappen

Ultrasone matrijsreiniging kan hardnekkige droge of 
natte vervuiling verwijderen van metalen oppervlakken 
en is tegelijkertijd zacht en onschadelijk voor het basis 
materiaal. Ultrasoon reinigen maakt zwaar mechanisch en 
vaak handmatig werk overbodig.

Voornaamste productievoordelen:
•	  Verlengde matrijsgebruiksduur, geen afronding 

of	abrasief	effect	op	matrijsdelen,	vormen	of	
oppervlakken;

•	  Superieur reinigingsresultaat van matrijzen;
•	  Langere productiviteit matrijzen;
•	  Constante productiesnelheid;
•	  Gereduceerde behandeltijd van het uiteindelijke 

product;
•	  Hoge productkwaliteit;
•	  Minimale percentage van afgewezen onderdelen.

Voornaamste reinigingsvoordelen:
•	  Kort reinigingsproces, - korte behandeltijd;
•	  Veilig en eenvoudig te bedienen;
•	  Bespaart op werkuren, weinig gebruikersacties nodig;
•	 Korte terugverdientijd;
•	  Milieuvriendelijke waterige detergenten;
•	  Betrouwbare technologie.

Complete oplossing voor het matrijsreinigingsproces
•	  Ultrasoon reinigen op 80°C gedurende 5 - 30 minuten;
•	  Spoelen met luchtbelagitatie gedurende ongeveer 2 - 3 minuten.

eventueel
•	  Anticorrosiebehandeling door middel van waterverdringing of passiveren gedurende 

1 minuut;
•	  Inspectie/handmatige controle.
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Opties voor matrijsverwerking
Een hijsbalk of mand wordt gebruikt ter ondersteuning van de matrijsstukken gedurende 
het reinigingsproces. Tanks zijn uitgerust met steunbalken die aansluiten op zowel de 
hijsbalk als mand, hierdoor wordt het mogelijk de takel los te koppelen en het deksel te 
sluiten gedurende de reiniging.

Hijsbalk voor matrijsplaten
•	  De matrijs wordt aan de hijsbalk bevestigd met haken;
•	  Een passende aansluiting op de steunbalk in de tank;
•	  Eén hijspunt voor eenvoudig werken met een takel.

Mand voor matrijsplaten of -onderdelen
•	 Eén hijspunt voor eenvoudig werken met een takel, dankzij ontkoppelbaar 

liftaccessoire.

Speciale manden met mazen zijn ook beschikbaar voor het reinigen van kleinere onderdelen.

FinnSonic takel
•	 Te combineren met de reinigingslijn;
•	 Ergonomische verwerking van zware onderdelen;
•	 Het	complete	systeem	is	voorzien	van	CE-certificaat.

FinnSonic ergo Station
Het FinnSonic Ergo Station is een innovatie op het gebied van handmatig spoelen, 
flushen,	drogen	en	inspectie	van	matrijzen.	Het	grootste	voordeel	is	het	hoge	veiligheids-	
en ergonomieniveau, welke te danken is aan de volledig omsloten, helder verlichte en 
goedgeventileerde "werkkamer". Het besturen van de machine is veilig en gemakkelijk, omdat 
de onderdelen worden binnengevoerd door een schuifdeur en ondersteund door een takel 
gedurende de werkzaamheden.

FinnSonic corus HD modules

Model corus 
120HD

corus 
240HD

corus 
360HD

corus 
480HD

corus 
600HD

corus 
720HD

corus 
840HD

corus 
1200HD

Max. aanbevolen matrijsformaat 
(mm)

400 x 250 
x 400 (h)

450 x 300 
x 450 (h)

600 x 400 
x 600 (h)

800 x 400 
x 600 (h)

1000 x 
400 x 800 
(h)

1200 x 
400 x 900 
(h)

1000 x 
700 x 800 
(h)

1200 x 
700 x 900 
(h)

Effectieve	tankafmetingen	(mm) 340 x 645 
x 484 (h)

564 x 373 
x 603 (h)

724 x 473 
x 758 (h)

924 x 473 
x 758 (h)

1200 x 
500 x 
1000 (h)

1400 x 
500 x 
1100 (h)

1200 x 
800 x 
1000 (h)

1400 x 
800 x 
1100 (h)

Interne afm. korf (mm) 300 x 538 
x 435 (h)

508 x 300 
x 502 (h)

668 x 400 
x 658 (h)

868 x 400 
x 658 (h)

- - - -

Draagvermogen (kg) 100 200 300 500 1000 1300 1600 2000
Ultrasoon vermogen (W) 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400 12000
Tankinhoud (l) 135 210 410 500 840 1100 1300 2200
Verwarmingsvermogen (W) 3000 5000 9000 9000 18000 18000 27000 36000
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Wanneer speciale afmetingen gewenst zijn, is 
FinnSonic Corus X het antwoord. De modules 
kunnen op maat gemaakt worden afhankelijk van de 
klantwensen. De modules zijn ontworpen met slimme 
ontwerpautomatisering welke gebaseerd is op een 
parametrisch model. Dit levert op zijn beurt weer een 
rentabiliteit en snelle levertijden op. 


