
Luftkniv X-Stream 

Luftkniv modell X-stream är enkel att montera och underhålla, de 

reducerar både luftförbrukning och ljudnivån vid blåsning med 

tryckluft. Producerar en laminär blåsbild längs med luftknivens 

hela längd. Genom att använda ”Coanda” effekten skapas det ett 

undertryck runt kniven som drar med sig en stor mängd 

omgivande luft, utgående luftmängd blir upp till 40 gånger mer än 

matningsmängd. Återbetalningstiden för sparad tryckluft kan i 

vissa applikationer vara bara några veckor. 

Fakta 

 Producerar upp till 40 gånger större luftmängd än den förbrukar. 

 Tillverkas i aluminium, hårdeloxerad aluminium eller rostfritt stål. 

 13 olika längder från 50 mm till 1 372 mm. 

 Jämn luftbild längs knivens hela längd. 

 Tryckluftsdriven, inga rörliga delar. 

 Omedelbar start och stopp. 

 Låg ljudnivå, under 69 dB(A). 

 Kompakt design. 

 Uppfyller säkerhetsföreskrifterna från OSHA. 

 Kylning. 

 Renblåsning. 

 Torkning. 

 Förflyttning. 

 Positionering. 

 Skyddsgardin. 
   

Funktion 

A. Matningsluft 1-8 bar 
B. Omgivande luft som dras med av undertrycket som bildas. 
C. Utgående luftmängd, samma som matningsluft A. 
D. Sammanslagen luftmängd från B och C som är upp till 40 

gånger större än matningsluft A. 

Applikationer 
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Luftkniv standard 

Luftkniv modell standard är enkel att montera och underhålla, de 

reducerar både luftförbrukning och ljudnivån vid blåsning med 

tryckluft. Producerar en laminär blåsbild längs med luftknivens 

hela längd. Genom att använde ”Coanda” effekten skapas det ett 

undertryck runt kniven som drar med sig en stor mängd 

omgivande luft, utgående luftmängd blir upp till 30 gånger mer än 

matningsmängd. Återbetalningstiden för sparad tryckluft kan i 

vissa applikationer vara bara några veckor. 

Fakta 

 Producerar upp till 30 gånger större luftmängd än den förbrukar. 

 Tillverkas i aluminium, hårdeloxerad aluminium eller rostfritt stål. 

 13 olika längder från 76 mm till 914 mm. 

 Jämn luftbild längs knivens hela längd. 

 Tryckluftsdriven, inga rörliga delar. 

 Omedelbar start och stopp. 

 Låg ljudnivå, under 85 dB(A). 

 Kompakt design. 

 Uppfyller säkerhetsföreskrifterna från OSHA. 

 Kylning. 

 Renblåsning. 

 Torkning. 

 Förflyttning. 

 Positionering. 

 Skyddsgardin. 
 

 

 

Funktion 

A. Matningsluft 1-8 bar 
B. Omgivande luft som dras med av undertrycket som bildas. 
C. Utgående luftmängd, samma som matningsluft A. 
D. Sammanslagen luftmängd från B och C som är upp till 30 

gånger större än matningsluft A. 

Applikationer 
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