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Cold Air Gun – chladenie nástrojov pri obrábaní a ďalšie 

aplikácie 
 

Cold Air Gun používa filtrovaný stlačený vzduch a princíp 

vírovej trubice pre vytvorenie mrazivého prúdu vzduchu pre 

mnohé priemyselné aplikácie pri bodovom chladení. Vírová 

trubica prevádza stlačený vzduch do studeného prúdu 

vzduchu o teplote až -46 °C. Cold Air Gun sa používajú v 

rôznych priemyselných procesoch, výrobe, montáži a balení 

ako univerzálny zdroj bodového chladenia. 

 

 

Aplikácie: 
- všestranné použitie pri frézovaní, vŕtaní, sústružení a 

ďalších technológiách obrábania 

- obrábanie plastov, kompozitov, dreva a iných 

materiálov 

- brúsenie plôch, ostrenie vrtákov a nástrojov  

- chladenie foriem a tvarovaných dielov 

- chladenie u CNC strojov, nožníc aj pásových píl 

- bodové chladenie súčastí, montážnych skupín 

- chladenie u priemyslových šijacích strojov 

- chladenie tavenín a lepidiel 

- testovanie senzorov citlivých na teplo 

 

Chladenie studeným vzduchom je výhodnejšie než 

chladenie hmlou a významne zvyšuje životnosť nástroja (až o 50%) a produktivitu práce (až o 

36%) v porovnaní s obrábaním na sucho. Účinné chladenie pomocou Cold Air Gun eliminuje 

miestne prehrievanie súčastí a tím zvyšuje rozmerové tolerancie a kvalitu povrchu súčastí. 

 

Prehľad modelov Cold Air Gun a Hot Air Gun 
Model Popis Voliteľné príslušenstvo Spotreba 

stlačeného 

vzduchu*  

610 Cold Air Gun, magnetický 

stojan filter 

611-FNU Frost-Free Nozzle 

610-30 Dual Point Flex Nozzle 

425 l/min. 

610-1 Cold Air Gun 

424 Thread Guard  113 l/min. 

609 Hot Air Gun  425 l/min. 

606MLBSP Micro-Lube Cold Air Gun  425 l/min. 
* Pre optimálne výsledky je najvhodnejší tlak vzduchu medzi 5,5 – 7 bar 
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Výhody: 
- vysoká spoľahlivosť– bez pohybujúcich sa súčastí 

- okamžitý nábeh chladenia alebo ohrievania 

- jednoduché nastavenie teploty a prietoku vzduchu 

- vytvára prúd studeného vzduchu pri teplote 55,6°C pod teplotou 

vstupujúceho stlačeného vzduchu 

- tichý prevádzka 

- používa len filtrovaný stlačený vzduch 

- ekologická prevádzka – nepoužíva žiadne chladivá 

-nevytvára žiadne elektromagnetické alebo rádiofrekvenčné interferencie 

- vystupujúci prúd vzduchu s nižším tlakom pomáha čistiť výrobok od 

triesok a nečistôt 

- možnosť použitia v prevádzkach s nebezpečenstvom výbuchu 

 

Výhody Cold Air Gun oproti chladeniu 
emulziou: 
- odstraňuje problém s kontamináciou výrobku a ďalšie náklady spojené 

s používaním chladiacej emulzie 

- eliminuje následné čistenie výrobku po obrábaní 

- ochladenie súčastí znižuje časové prestoje a zvyšuje 

rozmerové tolerancie aj  kvalitu povrchu súčastí 

 

Výhody Cold Air Gun oproti obrábaní na sucho: 
- znižuje tepelné zaťaženie brúsiaceho kotúča 

- eliminuje spálenie na hranách a deformácie výrobku 

- zvyšuje produktivitu výroby a predlžuje životnosť 

nástroja 

 

Hot Air Gun System – vírová trubica pre 
ohrievanie 

Vírová trubica uspôsobená pre ohrievanie umožňuje predhriať rôzne 

súčasti alebo procesy bez použitia elektrickej energie. Použitím iba 

stlačeného vzduchu vytvára horúci prúd nastaviteľný až do 93°C. Ideálne 

použitie pri požiadavke na mierne ohrievanie povrchu súčastí (napr. 

sušenie atramentu, ohrievanie materiálov pred lepením epoxidovými 

lepidlami). 

 

Model 424 Thread Guard 
Model 424 Thread Guard sa používa pre chladenie priemyslových 

šijacích ihiel a pre elimináciu tepelného porušenia nití a 

vláken. 

 

Model 606MLBSP Micro-Lube Cold Air Gun 
Model 606MLBSP sa používa spoločne so zariadením 

pre chladenie olejovou hmlou. 

 

Obchodné zastúpenie firmy VORTEC: 

LONTECH – surface treatment, s.r.o., 533 22 Býšť 34 

Tel.: +420 466 989 560, Tel.: +420 603 471 086 

E-mail: lontech@lontech.cz 

mailto:lontech@lontech.cz
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Internet: www.lontech.cz 

http://www.lontech.cz/

