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CLINOX PRO

Clinox Pro Energy is de oplossing die is bedoeld voor de onmiddellijke ecologische behandeling van TIG- en 
laserlassen, MIG pulsboog-, weerstand-, orbitaal, plasma- en puntlassen. Middels een onmiddellijke 
elektrochemische reactie garandeert de geavanceerde technologie van Clinox Pro Energy het beitsen, 
passiveren en polijsten van elke lasnaad op roestvast staal, ongeacht de coating, zonder tijdverlies, zonder 
kringen achter te laten en in een volledig veilige toestand voor de gebruiker. Clinox Clinox Pro Energy, het 
professionele systeem van de serie Energy, waarborgt dankzij de invertertechnologie een werkelijk 
rendement van 96% (tegen 44% bij machines die een transformator gebruiken) en is de enige machine die 
is uitgerust met: een gepatenteerde grote toorts met automatische toevoer van de elektrolyt, afzuiging van 
dampen, snelle verwisseling van de inzetstukken; een beitsmiddelreservoir met niveau-indicator, een 
automatische vloeistofdoseerpomp, een gepatenteerde tweede toorts met ingebouwd reservoir voor 
handmatige dosering die tegelijkertijd met de grote toorts kan werken, wat een verdubbeling van de 
productiviteit betekent, en een kwast om gemakkelijk op de minder goed te bereiken punten te komen.
De Clinox Pro Energy kan bovendien, zoals vele andere machines van de Clinox-lijn, worden gebruikt om 
markeringen aan te brengen en plaatselijke vonkerosie (witte markering) toe te passen op roestvast, 
verzinkt, chroom- en koolstofstaal, aluminium, messing, verchroomd kunststof, koper en titanium.

Clinox Pro Energy is the solution designed for the immediate eco-friendly treatment to TIG, pulsed-arc 
MIG, laser, resistance, orbital, plasma, and tack welding. The advanced technology Clinox Pro Energy, 
through an immediate electrochemical reaction, ensures the pickling, passivation and polishing of any 
stainless steel weld, irrespective of the finishing, without wasting time, without leaving rings, and in 
complete safety for the operator. The professional system Clinox Pro Energy, thanks to the Inverter 
technology, ensures an actual productivity of 96% (instead of 44%, for transformer-fitted machines), and 
it is fitted with: patented large torch with electrolyte automatic transmission; vapor suction system; fast 
interchange of optional inserts; tank with level-marker for pickling solution; automatic pump to dose 
liquid; patented second torch with manual dosing integrated tank, able to work simultaneously with the 
larger torch, thus doubling the productivity; and brush to reach more easily the least accessible points. 
Furthermore, Clinox Pro Energy, like many other Clinox machines, allows the marking and the localized 
electric discharge machining (white marking) for stainless steel, galvanized steel, chrome steel, carbon 
steel, aluminium, brass, chrome plastic, copper, and titanium.
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Hulpstukken:
PRO BRUSH
ECO BRUSH

Accessories:
PRO BRUSH
ECO BRUSH


