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Air Technology 

Výrobky pro efektivní využití 

stlačeného vzduchu 
 

Účinná řešení k snížení spotřeby stlačeného vzduchu a provozních nákladů 
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Britský výrobce produktů pro stlačený vzduch, které šetří energie, snižují hlučnost a účinně chladí. Technická podpora je zajištěna celosvětovou 

sítí našich distributorů 

 
 
 

Stlačený vzduch: Fakta 4 
Snižování ceny stlačeného vzduchu – téměř 90% britských průmyslových výrobců používá stlačených vzduch. Podívejte se, jak firma 

Meech může ušetřit tisíce korun i Vám. 

 

 
 
 

Hladina hluku a bezpečnost 5 
Vaše bezpečnost je pro nás na prvním místě. Nestaňte se další obětí dlouhodobého nadměrného hluku. Produkty Meech snižují hladinu hluku, a 

tím zlepšují pracovní prostředí. 

 
 

 
Vzduchová tryska - Energy Saving Safety Nozzle 6-7 
Vzduchové trysky Energy Saving Safety Nozzles mohou snížit spotřebu stlačeného vzduchu až o 70 % a zároveň snížit i hladinu hluku. 

 
 

 
Ofukovací pistole - Energy Saving Safety Blowgun 8-9 
Ofukovací pistole Meech Energy Saving Safety Blowgun kombinují velmi lehké těleso se vzduchovými tryskami Energy Saving Safety Nozzle, 

díky tomu dokážou uspořit až 70% stlačeného vzduchu a zároveň snížit i hladinu hluku. 

 
 

 
Vzduchová tryska s vysokým přitlakem proudu - High Thrust Jet 10-11  

Vzduchové trysky High Thrust Jet poskytují velmi silný proud vzduchu s vysokým přítlakem a současně snižují nároky na výkon kompresoru 

i hladinu hluku. 

 
 

 
Vzduchový zesilovač - Air Amplifier 12-13 
Vzduchové zesilovače Air Amplifier vytvářejí silné proudy vzduchu při minimální spotřeby stlačeného vzduchu. Air Amplifier je dostupný v šestí 

velikostech, buď v provedení z hliníku, nebo v provedení z nerezové oceli 

 
 

 
Vzduchová clona/nůž - Air Curtain/Knife 14-15 
Vzduchové clony/nože Air Curtain/Knife vytváří silnou a efektivní vzduchovou stěnu, vhodnou pro ofuk a sušení. Vzduchové clony mohou 

ušetřit až 70% stlačeného vzduchu. 

 

 
 
 

POZNÁMKA: • Skutečné výsledky se mohou lišit podle aplikace a prostředí od hodnot uvedených v tomto prospektu. 

• Všechny produkty Meech jsou testovány podle firemních norem Meech. 
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Pokrýváme celý svět 
Ať jste kdekoli na světěm společnost Meech Vám 

vždy zajistí širokou paletu vysoce odborných 

projektů. Svět máme podchycen díky našemu 

ústředí a technologickému centru ve Velké Británii, 

výrobnímu zázemí v USA a obchodním 

zastoupením v Belgii, Maďarsku, Číně a Indii. 

Naše distribuční síť nyní pokrývá 50 zemí, kde náš 

provoz zajišťují důkladně proškolení a pečlivě 

vybraní distributoři, kteří Vám jsou schopni 

poskytnout potřebnou podporu, ať jste kdekoli. 

 
Všichni naši distributoři jsou specialisty na stlačený 

vzduch a jsou též plně obeznámení s použitím, 

provozem i instalací všech produktů řady Meech Air 

Technology. Tyto znalosti jim umožňují najít, co 

možná nejlepší řešení pro danou situaci a také 

pochopit začlenění produktu Meech do pracovního 

prostředí. 

 

Vynikající kvalita je standardem 
Kvalita je bez nadsázky srdcem každého systému 

Meech. Ve všem, co děláme, se vždy snažíme o 

dosažení maximální dosažitelné kvality – ve výrobě, 

v zákaznické podpoře i v technologickém know-how. 

Náš systém kontrol kvality je certifikován BSI na ISO 

9001. Naše produkty jsou odpovídajícím způsobem 

certifikovány na mezinárodní standardy, zahrnující např. 

CENELEC EN 60950, UL/CSA (CUL) a CE. Máme 

rovněž schválení na ATEX a UL“EX“ pro použití 

v nebezpečných provozech. Doufáme, že z tohoto výčtu 

je patrné, že jste si vybrali správné řešení se správnou 

společností, která dostojí vašim náročným požadavkům.  

Světová jednička v řízení statického 
náboje a čištění pásu 
Není téměř žádného většího specialisty v oblasti 

čistění pásu a řízení statického náboje než je firma 

Meech. Unikátní konstrukce každého ze systémů 

čištění pásu Vám zajistí rychlý návrat Vaší investice. 

 
Máme zkušenosti, které potřebujete 
Firma Meech byla založena v roce 1907 a od té doby 

získala světovou reputaci díky designu a výrobě 

účinných a odolných systémů za podpory našeho 

expertního technického týmu. Není tedy divu, že 

seznam uživatelů našich produktů přesahuje 

celosvětově na 7 000 firem. 

 

. 



 

Stlačený vzduch: 
 

Fakta 
 

Vzhledem k jeho užitečnosti je stlačený vzduch nezbytnou 

součástí téměř každého průmyslového sektoru. Od 

potravinářského průmyslu až po ropný průmysl a 

plynárenství je stlačený vzduch využíván jako univerzální 

a zároveň spolehlivý způsob přeměny energie. 

Je dokonce tak populární, že se používá v 90 % všech 

výrobních závodů, a pro jeho výrobu se spotřebovává 

přibližně 10 % z celkové elektrické energie dodávané do 

průmyslu. 

 
Kolik toho firmy a jejich zaměstnanci vědí o stlačeném 

vzduchu? 

 
U většiny systémů stlačeného vzduchu dochází ke ztrátám 

přes 30 % vzhledem k netěsnostem rozvodné sítě, 

zanedbávané údržbě a podceňování potřeby dalších 

investic. 

 
Je mnoho důvodů pro to, aby se firmy staraly o své 

systémy stlačeného vzduchu. Jejich efektivní provoz 

přináší celou řadu výhod, jako jsou: 

 

■ Úspory nákladů 

■ Větší spolehlivost 

■ Větší výkon systému 

■ Efektivnější využíti 

■ Eliminace ztrát 

■ Úspora energií a ochrana životního prostředí 

■ Delší životnost kompresorů 
 

 
Aby systém stlačeného vzduchu fungoval správně, je 

třeba důkladných kontrol a pravidelné údržby. 

 
Firma Meech doporučuje, aby se kontrola netěsnosti a 

revize systému staly nedílnou součástí plánů údržby. 

Přinese to snížení potřeby celkového objemu stlačeného 

vzduchu. V grafu níže jsou znázorněny náklady na provoz 

kompresoru pro výrobu stlačeného vzduchu. 

V průměru 73 % nákladů jsou náklady na energii. 

Snížením těchto nákladů dosáhnete výrazných úspor, jak 

z hlediska finančního, tak i z hlediska životního prostředí. 

Náklady na provoz kompresoru za období 10 let 

Meech Air Technology (MAT) 
Řada Meech Air Technology je navržena k snižování 

nákladů na stlačený vzduch. Ke snížení dochází tím, že 

všechny systémy MAT využívají okolního vzduchu, který je 

vtahován do vzduchového proudu. Tím je k dosažení 

stejného výsledku třeba menšího objemu stlačeného 

vzduchu. 

 
Příklad: Instalací 1 kusu vzduchové trysky Meech Energy 

Saving Nozzle na 8 mm otevřenou hadici okamžitě dojde ke 

snížení spotřeby stlačeného vzduchu o 77%, což odpovídá 

úsporám v hodnotě přibližně 100 000 Kč ročně. 

 
Pokud by došlo k využití vzduchových trysek ve firmě ve 

větší míře, úspory se mohou významně znásobit. Řada 

Meech Air Technology se vyznačuje nízkou cenou, 

jednoduchou instalací a nevyžaduje téměř žádnou údržbu. 

 

Jak to funguje 
Celá řada funguje na bázi běžně fungujícího jevu, 

známým též jako Coandův efekt. Tento efekt je popsán 

jako tendence proudu vzduchu/kapaliny držet se u 

nejbližšího povrchu. 

 
Coandův efekt byl objeven Henri-Marie Coandou v roce 

1930. Coanda zjistil, že proud vzduchu (nebo kapaliny) 

vystupujícího z trysky má tendenci kopírovat zaoblený 

povrch, není-li úhel nebo zakřivení povrchu příliš velké.  

 
Meech využívá Coandova efektu tak, že vypouští stlačený 

vzduch s vysokou rychlostí přes zakřivený povrch. Tím 

vzniká podtlak, jenž „nasává“ okolní vzduch v poměru 25:1 

(okolní vzduch:stlačený vzduch). 

 
Toto vtažení vzduchu umožňuje snížit vstupní hodnoty 

stlačeného vzduchu, aniž by došlo ke ztrátám na rychlosti 

nebo objemu. V některých případech dochází k úsporám na 

stlačeném vzduchu až 70% jak na energii, tak i na 

nákladech. 

 

Testování a konstrukce  
Produkty řady MAT jsou vyrobeny tak, aby byly provozně 

odolné a bylo je možné rychle a jednoduše nainstalovat. 

Zároveň tyto produkty, obsahují minimum pohyblivých 

částí, což snižuje nároky na údržbu (nemá se co pokazit). 
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 Než jakýkoli produkt opustí výrobní závod Meech, je 

testován z hlediska spotřeby vzduchu, tlaku a průtoku 

vzduchu. 

73% Náklady na energie  

2% Náklady na instalaci  

18% 
Kapitálové 

náklady 

7% Náklady na údržbu  
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Bezpečnost a ochrana zdraví 
Stlačený vzduch je velmi silný zdroj energie. Přesto, že 

není vidět, neznamená to, že by nemohl způsobit zranění. 

Všechny výrobky Meech jsou navrženy a vyrobeny 

v souladu s nejvyššími standardy z hlediska bezpečnosti 

práce tak, aby nemohly způsobit zranění uživatelů.

 

Jak je naznačeno v grafu níže, standardní otevřený 6mm vývod 

stlačeného vzduchu má přibližně 90dBA. Vzduchová tryska 

Meech Safety Nozzle funguje jen na 79dbA (při přibližně 5,4 bar). 

Snížení hluku o 11dBA nabízí všechny produkty řady MAT. 

 

Existují možná nebezpečí spojená s užívání stlačeného 

vzduchu a je třeba dbát obezřetnosti během jeho 

používání. Jedno z největších nebezpečí je průnik 

stlačeného vzduchu pod kůži přes otevřenou ránu.  

To by mohlo vést k embolii, jejíž následky mohou být 

v extrémních případech fatální.

Decibely dB(A)  
 

 
170 dBA Start 

rakety 

 

Takovým připadem je ucpaný otvor. Dochází k tomu, když je 

výstup vzduchu blokován. Pokud je výstupní otvor blokován 

některou částí lidského těla, hrozí nebezpečí embolie. Díky 

jedinečnému designu veškerých produktů MAT nelze 

výstupní otvory zablokovat, a tím riziko zranění odpadá. 

 

Hluk: zdravotní riziko 
Vysoký hluk může poškodit sluchové ústrojí. Ve výrobě je 

hluk obvykle vytvářen stroji a stlačeným vzduchem. 

 
Decibely (dBA) jsou jednotku měření hluku. 

Na porovnávací stupnici od 0 do 194 dBA označuje 0 dBA 

nejslabší zvuk jaký je lidské ucho schopné rozeznat, 

zatímco 180 dBA odpovídá stání v blízkosti startovací 

plošiny rakety při jejím startu. 

 
Snížením hluku stlačeného vzduchu jen o pár dBA dojde 

k markantnímu rozdílu. Decibelová stupnice je algoritmická 

nikoliv lineární, tudíž snížením o 3 dBA dojde ke snížení 

zvukové zátěže o 50%. 

 

Snížení o 3 decibely se může zdát jako nepatrné, 

v praxi je to ale velký rozdíl ve slyšitelné hladině 

vzduchu. 

Hodnoty hladiny hluku, kterým mohou být pracovníci 

vystaveni, stanovené Zdravotní a bezpečnostní 

exekutivou Velké Británie, které by neměly být 

překročeny, jsou v níže uvedené tabulce. 

 Denní/týdenní 

hodnoty (dBA) 

Maximální 

hodnota 

hluku (dBA) 
Nízké hodnota hluku 

(průměr) 

 
80 

 
135 

Vyšší hodnota hluku 

(průměr) 

 
85 

 
137 

Limitní hodnota hluku 

(maximum) 

 
87 

 
140 

Veškeré produkty řady MAT jsou vyrobeny s ohledem na 

hladinu hluku a nabízejí jeho významné snížení ve 

srovnání s otevřeným vývodem stlačeného vzduchu. 

160 dBA  

 
 

 
145dBA Ohňostroje 

 

 
110 dBA  Motorová pila 

97dBA 8mm   

93dBA Standard Blowgun 

90 dBA  6mm open pipe 

87dBA Exposure limit value 

 
85 dBA  Upper avarage 

exposure value 

85dBA Meech High Thrust 

 Jet - A38038 

83dBA 300mm Air Curtain 

79dBA Meech Blowgun & Air 

Nozzle 

78dBA Air Ampifier - A10015 
 

 
 
 
 

70 dBA sušička vlasů 

 60 dBA Smích 

 
50 dBA Normální konverzace 

 
 
 
 
 

20 dBA šepot 
 
 
 
 
 

0 dBA Nejslabší zvuk slyšitelný 
lidským uchem 

 

170 dBA 
Start rakety 

160 dBA Proudové 
letadlo plný výkon 

145 dBA  Ohňostroj 

110 dBA Motorová pila 

97 dBA otevřená hadice  
(8mm) 

87 dBA  Limitní hodnota hluku 

90 dBA  Otevřená hadice  
(6mm) 

93 dBA Standardní ofukovací 
pistole 

85 dBA  Vyšší hodnota hluku 
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Řada Energy Saving 
 

 

Vzduchová tryska - Safety Nozzle 
 

 

Safety Nozzle jsou úsporné vzduchové trysky firmy Meech, 

využívající Coandova efektu. Tyto vzduchové trysky umí 

ušetřit až 70% stlačeného vzduchu a znatelně snižuje hladinu 

hluku. Úsporné Safety Nozzles jsou vhodné pro stovky 

použití, kde výrazně snižují hladinu spotřebovaného 

stlačeného vzduchu a provozní náklady.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlastnosti a výhody 
■ Úspora energie – Vzduchové trysky snižují spotřebu 

stlačeného vzduchu až o 70% i provozní náklady 

■ Snížení hluku – až o 30 dBA 

■ Inovativní design – zesílení výkonu vzduchového proudu 

pomocí okolního vzduchu v poměru 25:1 

■ Minimum pohyblivých částí – minimální údržba 

■ Zdravotně a bezpečnostně vyhovující – jedinečný 

design zabraňuje blokaci trysky 

■ Jednoduchá instalace – jedinečný design umožňuje 

instalaci na ⅛” nebo ¼” hadice 

■ Přizpůsobitelnost – snadné nastavení síly podle potřeby 

■ Těleso z hliníku nebo nerezové oceli – použitelné ve 

většině pracovních prostředí 

■ Vynikající výkon – proudový přítlak v hodnotách nad 

250 gramů, při spotřebě stlačeného vzduchu  

425 l/min 

 

 
Vzduchové trysky při sušení sklenic před přilepením etikety. 

Jak funguje 
Stlačený vzduch vychází nastavitelným, prstencovitým 

otvorem na širším konci kuželu trysky. Stlačený vzduch 

proudí vysokou rychlostí po povrchu kuželu trysky. Vysoká 

rychlost k sobě přitahuje okolní vzduch v poměru 25:1 (okolní 

vzduch:stlačený vzduch). Výsledkem je zvýšení síly 

vzduchového toku. To znamená, že k dosažení stejného 

potřebného výkonu, lze snížit tlak vzduchu a tím jeho 

spotřebu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Použití 
■ Náhrada otevřených vývodů stlačeného vzduchu 

Vzduchové trysky Meech je možné nasadit téměř na 

kteroukoliv hadici/otevřený vývod 

■ Čištění produktů/odstranění třísek a nečistot 

Díky zesílení výkonu okolním vzduchem v poměru 25:1 

jsou trysky ideální při očistě produktů, strojů a pracovních 

ploch. 

■ Odstraňování předmětů 

Vzduchové trysky Meech mohou být použity pro 

odstraňování předmětů z dopravníkového pásu nebo 

ve spojení s elektromagnetickým vzduchovým ventilem 

k odstranění vadných položek z produkční série. 

■ Odstranění tekutin 

Vzduchový proud může být použit pro odstranění 

tekutin z povrchu produktu nebo částí stroje. 

■ Pohyb produktů 

Vzduchové trysky Meech mohou být použity pro 

posouvání/přemístění produktů – např. posunu 

plechovek potravinářském průmyslu. 
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1x Energy Saving 

Nozzle (CZK)) 

1x 6mm  

Hadice bez 

koncovky 

(CZK) 

5x Energy Saving 

Nozzle (CZK) 

5x 6mm 

Hadice bez 

koncovky 

(CZK)) 

 1 den 54 286 270 1 430 

1 týden 630 1 428 3 150 7 140 

1 rok 30 240 68 530 151 200 342 650 

 

1
4 1

4
 

1
7

,5  

 
 
 

9 37  

 
 
 
 
 
 
 

 
External 1/4 ů BSP Thread Internal 1/8“ BSP thread 

 
 
 
 
 

Příklad použití – Meech Safety Nozzle 
Firma A používá na posun předmětů v lince 5 hadic o 

průměru 6 mm bez koncovek při vstupním tlaku vzduchu  

5,4 bar. Jsou v provozu 16 hodin denně, 5 dní v týdnu, 48 

týdnu v roce. Firmu A stojí elektřina 2,8 CZK/1 kWh. 

(Dosaďte si Vaší aktuální cenu.) 

 
Každá hadice má spotřebu vzduchu 963 l/min – všechny 

pak mají spotřebu 4 814 l/min. Každá hadice produkuje hluk  

o hodnotě 90 dBA. 

 
Aplikací 5 trysek Meech Energy Saving Safety Nozzle (na 

každou hadici jednu trysku) dojde k dramatickému snížení 

spotřeby vzduchu i snížení hladiny hluku. 

 
Při tlaku 5,4 bar má každá vzduchová tryska Meech 

spotřebu vzduchu přibližně 425 l/min, všechny pak mají 

spotřebu 2 125 l/min. Produkovaný hluk každé trysky je 

pak 79 dBA, čímž došlo ke snížení o 11 dBA na trysku 

v porovnání s otevřenou hadicí bez koncovky. 

 
Tento příklad dokumentuje velikou úsporu stlačeného 

vzduchu 2 690 l/min. V celku to pak představuje úsporu 56% 

stlačeného vzduchu. Cena téže operace s aplikací 

vzduchových trysek Meech se rázem zlevnila z 342 650 CZK 

ročně na 151 200 CZK ročně. Úspora tedy činí 191 450 CZK 

ročně. Nízké provozní náklady vzduchových trysek Meech 

znamenají velmi rychlou návratnost investice – návratnost 

investice, která může být i dokonce v řádu dnů. 

Poznámka: Veškeré zde uvedené ceny v CZK jsou přepočteny v kurzu 

35CZK/1GBP. Reálné ceny se tedy mohou lišit v závislosti na aktuálním 

kurzu. 

Porovnání nákladů na provoz 

Technické informace 

*Tovární nastavení –  5,4 bar při 425 l/min  
Vzduchové trysky jsou prodávány v balení po 6 kusech 

 

 

Porovnání spotřeby vzduchu a hlučnosti 
 

Vstupní tlak 
vzduchu 

Spotřeba vzduchu Hladina zvuku* 

cfm l/min dBA 

psi 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 

Bar 1.4 2.7 4.1 5.4 6.8 1.4 2.7 4.1 5.4 6.8 1.4 2.7 4.1 5.4 6.8 

Vzduchové trysky Meech 5 9 12 15 18 142 255 340 425 510 65 71 76 79 81 

  Ø6mm bez trysky 11 17 27 34 40 311 481 765 963 1133 70 80 87 90 95 

Ø8mm bez trysky 26 40 60 75 82 736 1133 1699 2124 2322 77 88 95 97 98 

* Hladina zvuku měřená ve vzdálenosti 1m od trysky. 

Měřeno při továrních normánch.. 

Kód produktu Produkt Hmotnost (g) Zesílení vzduchu Závit Tovární nastavení* 

A48009 Tryska hliníková  16.2  
25:1 

(okolní:stlačený) 

⅛” samec  

⅛” samice 

425 l/min 
A48009 Tryska z nerezové 

oceli 
45 
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Řada Energy Saving 
 

 

Ofukovací pistole - Safety Blowgun 
 

Úsporná ofukovvací pistole Meech Energy Saving Safety 

Blowgun je kombinací lehké a ergonomické rukojeti se 

vzduchovou tryskou Meech Energy Saving Safety Nozzle. 

Meech Safety Blowgun dokáže ušetřit až 70% stlačeného 

vzduchu a zároveň snižuje hladinu hluku na pracovišti. 

Rukojeť je vyrobena z hliníku - je odolnější oproti 

standardním plastovým rukojetím.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Vlastnosti a výhody 
■ Úspora energie – vzduchové pistole snižují spotřebu 

stlačeného vzduchu až o 70%, a tím i provozní 

náklady 

■ Snížení hluku – až o 30 dBA v porovnání se 

standardními ofukovacími pistolemi 

■ Inovativní design – zesílení výkonu vzduchového proudu 

s využitím okolního vzduchu v poměru 25:1. 

■ Minimum pohyblivých částí – minimální údržba 

■ Odolnost – díky hliníkové rukojeti 

■ Zdravotně a bezpečnostně vyhovující – jedinečný 

design zabraňuje nechtěné blokaci trysky 

■ Jednoduchá instalace – jedinečný design umožňuje 

instalaci na ⅛” nebo ¼” koncovku hadice. 

■ Přizpůsobitelnost – nastavení výkonu podle potřeby. 

■ Hliníkové tělo trysky nebo ze Stainless Steel – 

Použitelné pro valnou většinu pracovních prostředí 

■ Vynikající výkon –  proudový přítlak o hodnotách nad 

250 gramů, při spotřebě stlačeného vzduchu 

425l/min 

Jak funguje 
Stlačený vzduch vychází nastavitelným, prstencovitým otvorem 

na širším konci kuželu trysky. Stlačený vzduch proudí vysokou 

rychlostí po povrchu kuželu trysky. Vysoká rychlost k sobě 

přitahuje okolní vzduch v poměru 25:1 (okolní vzduch:stlačený 

vzduch). Výsledkem je zvýšení síly vzduchového toku. To 

znamená, že k dosažení stejného potřebného výkonu, lze 

snížit tlak vzduchu a tím jeho spotřebu. 

 

 

Safety Blowgun používaný pro odfuk nečistot z pracovní plochy. 

 

Použití 
■ Náhrada za standardní ofukovací pistole 

Ofukovací pistole typu Meech Blowgun mohou bez 

problému nahradit vaše stávající ofukovací pistole. 

Meech Blowgun přináší úspory na nákladech i 

energiích a jsou vyrobeny pro tvrdé provozní 

podmínky. 

■ Čištění produktů/odstranění třísek a nečistot 

Díky zesílení výkonu okolním vzduchem v poměru 25:1 

jsou trysky vhodné při očistě produktů, strojů a pracovních 

ploch. 

■ Odstranění/odfouknutí tekutin 

Vzduchový proud může být použit pro odstranění 

tekutin z povrchu produktu, části stroje apod. 



* Hladina hluku měřena ze vzdálenosti 1 m od trysky. Měřeno při továrních normách.  
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1× Meech 

Blowgun 

(CZK) 

1× standardní 

ofuk .pistole 

(CZK) 

 

50× Meech 

Blowgun 

(CZK) 

50× standardní 

ofuk .pistole 

(CZK) 

1 den 59,15 86,8 2957,5 4 340 

1 týden 295,75 433,3 14 770 21 665 

1 rok 14 175 20 790 708 750 1 039 700 

 

1
2

3 1
2

3
 

 
140  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¼“ přívod vzduchu 

 
 
 
 
 

Příklad použití - Meech Blowgun  
Firma B používá 50 standardních ofukovacích pistolí 

k odstraňování třísek ze soustružených výrobků. Pistole 

pracují s přívodním tlakem 5,4 bar. Očištění jednoho obrobku 

trvá asi 1 minutu a každý pracovník očistí 450 výrobků 

denně. Ve firmě B se pracuje 5 dní v týdnu, 48 týdnů v roce a 

elektrická energie stojí 2,8 CZK/kWh. (Dosaďte si Vaší 

aktuální cenu.) 
 

Standardní ofukovací pistole spotřebuje 623 l/min a její 

denní provoz vyjde na 86,80 CZK. Celková spotřeba všech 

ofukovacích pistolí je tedy 31 148 l/min – denní provoz tak 

vychází na 4 305 CZK. 

 
Firma B výrazně ušetří jak náklady, tak i spotřebu stlačeného 

vzduchu díky nahrazení jejich stávajících ofukovacích pistolí 

za Meech Energy Saving Safety Blowgun. Při tlaku 5,4 bar 

spotřebuje Meech Blowgun pouze 425 l/min – denní provoz 

tak stojí 59,15 CZK. Dohromady pak je celková spotřeba 

21 237 l/min – denní provoz pak vyjde na 2 953,30 CZK. 

 
Jak uvedeno v tabulce níže, v součtu se se ročně ušetří přes 

420 000 CZK.  

 
Navíc, celá investice do 50 kusů Meech Blowgun bude stát 

jen asi 35 000 CZK. 

 
Hladina hluku bude snížena z 93 dBA na 79 dBA a navíc 

aluminiové rukojeti jsou mnohem odolnější než plastové 

ofukovací pistole. 

Poznámka: Veškeré zde uvedené ceny v CZK jsou přepočteny v kurzu 

35CZK/1GBP. Reálné ceny se tedy mohou lišit v závislosti na aktuálním kurzu. 

 

Porovnání provozních nákladů 

  

Technické informace 
 

Kód produktu Produkt Zesílení vzduchu (g) Zesílení vzduchu Tovární nastavení* 

A45400 Ofuková pistole s hliníkovou tryskou 136 25:1 425 l/min 

A45400SS Ofuková pistole s tryskou z nerezové ocele 168 25:1 425 l/min 

*Tovární nastavení – 425 l/min při 5,4 barr 

Porovnání spotřeby vzduchu a hlučnosti 
 

Vstupní tlak 
vzduchu 

Spotřeba vzduchu Hladina zvuku 

cfm l/min dBA 

psi 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 

Bar 1.4 2.7 4.1 5.4 6.8 1.4 2.7 4.1 5.4 6.8 1.4 2.7 4.1 5.4 6.8 

Meech Blowgun 5 9 12 15 18 142 255 340 425 510 65 71 76 79 81 

  Standard Blowgun 9 14 18 22 29 255 396 510 623 821 75 83 90 93 95 
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Řada Energy Saving 
 

 

 

Vzduchová tryska - High Thrust Jet 
 
 

Trysky High Thrust Jet poskytují silný vzduchový proud při 

minimální spotřebě stlačeného vzduchu. Jsou velmi účinné 

v aplikacích, kde je za potřebí krátkodobého silného 

vzduchového ofuku. 

 
 
 

Jak funguje 
Tyto trysky potřebují pouze malý objem stlačeného vzduchu 

na vytvoření velmi silného a účinného ofuku. Stlačený 

vzduch je uvolňován skrz prstencovitý otvor uvnitř trysky, což 

vytváří „vzduchový tubus“, který se pohybuje směrem ven 

z trysky. Tímto pohybem vzniká v trysce podtlak, který do 

trysky „vtahuje“ okolní vzduch v poměru 4 až 6:1 

(okolní:stlačený vzduch). 

 

Vlastnosti a výhody 
■ Úspora energie – používáním těchto trysek lze ušetřit 

až 70% nákladů na stlačený vzduch 

■ Snížení hladiny hluku – snížení až o 30 dBA 

oproti otevřenému výstupu vzduchu z hadice. 

■ Inovativní design – posiluje účinek ofuku díky směšování 

okolního a stlačeného vzduchu v poměru 4 až 6:1 

■ Neobsahuje pohyblivé části – minimální údržba. 

■ Jednoduchá instalace – standardní palcový/trubkový 

závit je připojitelný k většině systémů 

■ Nastavitelnost – přizpůsobení výkonu podle potřeby. 

■ Všestrannost – 4 rozdílné velikosti pokrývají celou 

škálu použitelných aplikací. 

■ Výborný výkon – proudový přítlak v hodnotách nad 

450 gramů při spotřebě stlačeného vzduchu 736l/min 

 
High Thrust Jet – chlazení plastového produktu 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplikace 
■ Přesměrování produktů 

Velmi silný vzduchový ofuk je ideální pro odfoukávání 

produktů z produkční linky. Obvykle se používá 

v potravinářském průmyslu k odstranění nevyhovujících 

výrobků z výrobního pásu. 

■ Vysoušení 

Tryska High Thrust Jet produkuje vysokorychlostní 

koncentrovaný vzduchový tubus. Pro vysoušení je 

vhodné produkt vést skrz trysku jejím středem. 

■ Chlazení produktů 

Velmi rychlý vzduchový proud umožňuje též účinné 

chlazení produktů. Díky malé velikosti může být použit i 

ve stísněsných prostorách. 

■ Pohyb/posouvání produktů 

High Thrust Jet může být také použit pro posun 

produktů na výrobní lince nebo odsunutí z linky. 



*Měřeno ze vzdálenosti 1m od zdroje. 

Testováno podle továrních norem. 
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 A38007 A38038 A38044 A38008 A38009 

A 39 55 74 71 147 

B 9 13 13 17 34 

C 16 25 22 32 66 

D 6 9.5 9.5 12 25 

E 12 N/A 19 24 50 

F M5x 6mm ⅛‘‘ ⅛‘ ⅛‘‘ ⅛‘‘ 

 

 
 

 

1 x High 

Thrust Jet 

(CZK) 

 

1 x 8mm 

otevřená 

vzduchová 

hadice (CZK) 

 

8 x High 

Thrust Jet 

(CZK) 

 

8 x 8mm 

otevřená 

vzduchová 

hadice (CZK) 

1 den 
0.78 2.25 6.24 18.00 

1 týden 
4.68 13.50 37.44 108 

1 rok 
224 648 1,797 5,184 

 

 

          C C 

D D 

 

           C     

E E 

 
D 

 
 

 
F A A A 

F F 

 
 

Models:    

A38007, 

A38008, 

A38009 B     

 
 

Model:  

A38038  

     
B      

 
 

Model: 

A38044 B     

 

Příklad použití - High Thrust Jet  
Firma D používá 8 kusů otevřených vzduchových hadic 

(průměr 8 mm) při tlaku 5,4 Bar na 4 výrobních linkách. 

Využívají se k odstranění balených cukrovinek 

s podnormovou hmotností z výrobní linky do odpadového 

kontejneru.  

V průměru pracují otevřené vzduchové hadice 15 minut 

z každé hodiny, 8 hodin denně, 6 dní v týdnu,  

48 týdnů za rok. Firmu D stojí elektrická energie 

 2,8 CZK/kWh. (Dosaďte si Vaší aktuální cenu.) 
 

Spotřeba vzduchu u každého vzduchového vývodu je  

2 124 l/min při tlaku 5,4 bar. Z finančního hlediska vychází 

náklady na provoz těchto 8 hadic okolo 175 000 CZK ročně. 

Nahrazením 8 kusů otevřených hadic tryskami Meech High 

Thrust Jet místo značně sníží spotřebu vzduchu a provozní 

náklady. 

Technické informace 

 
Použitím 8 kusů Meech Energy Saving High Thrust Jet při 

5,4 bar činí v celkovém součtu spotřebu 5 890 l/min a provoz 

těchto 8 trysek stojí ročně 62 895 CZK.  

V porovnání těchto dvou řešení ušetří trysky High Thrust Jet 

ročně 112 105 CZK. Navíc mají i tišší provoz. 

Poznámka: Veškeré zde uvedené ceny v CZK jsou přepočteny v kurzu 

35CZK/1GBP. Reálné ceny se tedy mohou lišit v závislosti na aktuálním kurzu. 

Porovnání provozních nákladů 

 

 
Kód produktu 

 
Produkt 

 
Zesílení vzduchu 

 
Závit 

Hmotnost (g) Tovární nastavení 

 Při 5.4 bar 

A38007 9mm Aluminium  4:1 M5 x 6mm 19 283 l/min 

A38038 13mm Stainless Steel 4:1 1/8" (samec) 128 736 l/min 

A38044 13mm Stainless Steel Inline 4:1 1/8" (samec) 140 736 l/min 

A38008 17mm Aluminium 6:1 1/8" 123 368 l/min 

A38009 34mm Aluminium 12:1 1/8" 980 651 l/min 

Porovnání spotřeby vzduchu a hladiny hluku 
 

Vstupní tlak 
vzduchu 

Spotřeba vzduchu Hladina hluku 

cfm l/min dBA 

psi 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 

Bar 1.4 2.7 4.1 5.4 6.8 1.4 2.7 4.1 5.4 6.8 1.4 2.7 4.1 5.4 6.8 

A38007 3 5 8 10 11 85 142 227 283 311 72 79 82 87 90 

A38038 13 18 22 26 29 368 510 623 736 821 75 80 83 85 89 

A38044 13 18 22 26 29 368 510 623 736 821 75 80 83 85 89 

A38008 4 8 10 13 15 113 227 283 368 425 65 73 77 80 82 

A38009 14 24 34 43 50 396 680 963 1218 1416 76 81 84 86 90 

  6mm hadice 11 17 27 34 40 311 481 765 963 1133 70 80 87 90 95 

8mm Pipe 26 40 60 75 82 736 1133 1699 2124 2322 77 88 95 97 98 
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Řada Energy Saving 
 

 

 

Zesilovač vzduchového proudu  
Air Amplifier 

 

 

Zesilovače vzduchového proudu řady Energy Saving 

poskytují velmi silný vzduchový proud za minimální spotřeby 

stlačeného vzduchu. Firma Meech je nabízí v 6 rozměrových 

variantách, s rozměry koncového otvoru o rozměrech 9 až 

100 mm. Zesilovače Air Amplifier jsou všestranné a poskytují 

efektivní využití stlačeného vzduchu. 
    

 
 

Výhody a vlastnosti 

■ Úspora energie – používáním těchto zesilovačů lze 

ušetřit až 70% nákladů na stlačený vzduch a snížit 

provozní náklady 

■ Snižení hluku – až o 30dBA v porovnání 

s otevřeným koncem hadice 

■ Inovativní design - umožňuje zesílení proudu vzduchu 

v rozsahu od 4 do 25:1 (okolní vzduch:stlačený vzduch) 

■ Neobsahuje žádné pohyblivé částice – minimální údržba 

■ Jednoduchá instalace – díky standardnímu připojení je 

možné Air Amplifier připojit k většině stávajících zařízení  

■ Snižuje nároky na výkon kompresor – využíváním Air 

Amplifieru dojde ke snížení spotřeby stlačeného vzduchu 

■ Nastavitelnost – lze jej lehce nastavit na optimální výkon  

pro konkrétní aplikaci. 

■ Vyráběn z hliníku nebo ze nerezové oceli – vhodný 

pro téměř každé pracovní prostředí 

■ Všestrannost – 6 rozměrových variant pokrývá velké 

spektrum možných aplikací. 

■ Výborný výkon - proudový přítlak v hodnotách nad 450 

gramů při spotřebě stlačeného vzduchu 736 l/min 

Air Amplifier použitý k odstranění podkladové etiketové pásky 
z produkční linky. 

Jak funguje 
Zesilovače Air Amplifier potřebují pouze malý objem 

stlačeného vzduchu na vytvoření velmi silného a účinného 

ofuku. Stlačený vzduch je uvolňován skrz nastavitelný 

prstencovitý otvor uvnitř zesilovače, což vytváří „vzduchový 

tubus“, který se pohybuje směrem ven z trysky. Tímto 

pohybem vzniká v zesilovači podtlak, který dovnitř „vtahuje“ 

okolní vzduch v poměru 4 až 25:1. (okolní:stlačený vzduch). 

Použití 
■ Přesměřování výrobků 

Air Amplifier vytváří velmi silný vzduchový proud, díky 

čemuž může pohybovat výrobky nebo jinými částmi ve 

výrobní lince či dopravníku. 

■ Ofuk a nasávání 

Unikátní design umožňuje Air Amplifieru jak 

ofukování, tak i nasávání vzduchu. Díky tomu může 

být použit k ofuku produktů nebo k jejich 

vysávání/nasátí. 

■ Vysoušení 

Vysoká rychlost vytvořeného vzduchového proudu 

umožňuje osoušení produktů či jiných komponent. 

■ Chlazení 

Vysoká rychlost vytvořeného vzduchového proudu 

umožňuje chlazení produktů či jiných komponent. 

■ Vyřazování produktů 

Ve spojení s elektromagnetickým vzduchovým 

ventilem je možné použít Air Amplifier 

k odstraňování vadných produktů z linky. 
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* Hladina zvuku měřená ve vzdálenosti 1m od trysky. 

Měřeno při továrních normánch.. 

 

  
A15004 

 
A15005 

A15008/ 

A10008 

 
A15006 

A15015/ 

A10015 

A15030/ 

A10030 

A 9 18 32 37 51 100 

B 14 29 50 60 76 127 

C 24 44 73 90 83 128 

D 7 13 26 30 27 38 

E 6 12 20 25 40 74 

F M5 x 6mm M5 x 6mm ¼‘‘ ¼‘‘ ⅜‘‘ ½‘‘ 

 

 
 

1 x 12mm 

Air Amp 

(CZK) 

4 x 12mm 

Air Amp 

(CZK) 

1 x 8mm 

otevřená 

hadice (CZK) 

4 x 8mm 

otevřená 

hadice (CZK) 

Za 1 den 81,90 327,60 157,50 630 

Za 1 týden 419,40 1965,60 945 3 780 

Za 1 rok 23 587,20 103 775 45 360 181 440 

 

 

D F 

 
 
 
 

B E A 

 
 
 
 

C 

 
 

Příklad použití - Air Amplifier 
Společnost C používá 4 vzduchové hadice s vnitřním 

průměrem 8 mm s otevřeným koncem, se stlačeným 

vzduchem (5,4 bar) k odfuku nečistot z dílů na výrobní lince. 

Ofuk z hadic funguje nepřetržitě 6 hodin denně, 5 dní 

v týdnu, 48 týdnů v roce. Firmu C stojí elektrická energie  

2,8 CZK/kWh. (Dosaďte si Vaší aktuální cenu.) 

 

Spotřeba stlačeného vzduchu jedné hadice je 2 124 l/min – 

celková spotřeba činí 8 496 l/min při 5,4 bar. 

 
Pokud společnost C nahradí otevřené hadice čtyřmi 

vzduchovými zesilovači Meech A15015, dojde k markatní 

úspoře a zároveň k zlepšení účinnosti čištění. 

Celková spotřeba 4 vzduchových zesilovačů Meech Energy 

Saving Air Amplifier je 2 832 l/min (spotřeba 1 zesilovače 708 

l/min při 5,4 bar). Okolní vzduch vylepšuje účinek čistění. 

 
Tabulka níže uvádí úspory, kterých může být dosaženo 

použitím 4 vzduchových zesilovačů Air Amplifier. 

Poznámka: Veškeré zde uvedené ceny v CZK jsou přepočteny v kurzu 

35CZK/1GBP. Reálné ceny se tedy mohou lišit v závislosti na aktuálním 

kurzu. 

Porovnání provozních nákladů 

  
 

Technické informace 
 

 
Kód produktu 

 
Produkt 

Zesílení 
vzduchu 

Závit Hmotnost (g) 
Tovární nastavení 

(při 5.4 bar) 

A15004 9mm Aluminium Air Amplifier 4:1 M5 x 6mm 5 203 l/min 

A15005 18mm Aluminium Air Amplifier 4:1 M5 x 6mm 35 368 l/min 

A15008/A10008 32mm Aluminium / Stainless Steel Air Amplifier 12:1 ¼” 176(A) / 517(SS) 425 l/min 

A15006 37mm Aluminium Air Amplifier 12:1 G1 x 6mm 312 651 l/min 

A15015/A10015 51mm Aluminium / Stainless Steel Air Amplifier 20:1 ⅜” 372(A) / 1,081(SS) 708 l/min 

A15030/A10030 100mm Aluminium / Stainless Steel Air Amplifier 25:1 ½” 1,253(A) / 3,700(SS) 850 l/min 

 

Porovnání spotřeby vzduchu a hladiny hluku 
 

Vstupní tlak 
Spotřeba vzduchu Hladina hluku 

cfm l/min dBA 

psi 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 

Bar 1.4 2.7 4.1 5.4 6.8 1.4 2.7 4.1 5.4 6.8 1.4 2.7 4.1 5.4 6.8 

A15004 3 5 8 10 11 85 142 227 283 311 73 82 86 88 90 

A15005 4 8 10 13 15 113 227 283 368 425 70 75 82 83 86 

A15008/A10008 8 11 13 15 17 227 311 368 425 481 59 73 76 79 83 

A15006 9 14 19 23 27 255 396 538 651 765 66 77 82 83 86 

A15015/A10015 13 18 22 25 28 368 510 623 708 793 59 69 75 78 83 

A15030/A10030 15 21 26 30 34 425 595 736 850 963 59 68 73 75 78 

  6mm hadice 11 17 27 34 40 311 481 765 963 1133 70 80 87 90 95 

8mm hadice 26 40 60 75 82 736 1133 1699 2124 2322 77 88 95 97 98 
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Vzduchová clona - Air Curtain 
 

 

Úsporná vzduchová clona Meech zajišťuje tenkou vzduchovou 

laminární stěnu pro velké množství aplikací k čištění a sušení. 

Je ideální náhradou vrtaných nebo štěrbinových trubek. Navíc 

zajišťuje až 70% úsporu stlačeného vzduchu ve srovnání 

s vrtanými nebo štěrbinovými systémy. 

 

 

 
 
 
 

Výhody a vlastnosti 
■ Úspora energie – vzduchové clony mohou snížit 

spotřebu stlačeného vzduchu až o 70% a snížit 

provozní náklady 

■ Snížení hluku – až o 30 dBA ve srovnání 

s vrtanými otvory 

■ Inovativní desing – poskytuje vzduchové zesílení 

v poměru 25:1 

■ Žádné pohyblivé díly – minimální údržba 

■ Snadná instalace – do příruby probíhající po celé délce 

clony mohou být kdekoli zhotoveny otvory pro připevnění 

■ Dodává se v různých délkách dle potřeby zákazníka 

v rozsahu 50 – 2500 mm. 

 
Air Curtains used to dry top of jars 

 

Jak funguje 
Vzduchová clona propuští malý objem stlačeného vzduchu 

velmi úzkou štěrbinou (0,05 mm) po celé její délce. Takto 

vytvořený vzduchová stěna/nůž běží podle čelní plochy 

vzduchové clony a vytváří za sebou prostor nízkého tlaku, 

do kterého vstupuje vzduch z okolního prostředí v poměru 

až 25:1 a zajišťuje tak mohutný proud vzduchu ve směru 

na ofukovaný objekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Použití 
■ Sušení výrobků – tenká vzduchová laminární stěna 

vytvořená vzduchovou clonou je ideální pro sušení široké 

škály různých dílců. 

■ Chlazení výrobků – Zesílení vzduchu v poměru 25:1 činí 

vzduchovou clonu ideální pro různé typy chlazení  

■ Čištění výrobků/odstranění třísek a nečistot – 

jedinečný design vzduchové clony umožňuje čištění 

v širokém záběru 

■ Vzduchová bariéra – Vzduchové clony Air Curtain 

mohou být použity též jako vzduchové bariéry, např. u 

dveří od pece, aby nedocházelo úniku tepla. 



15 

  

* Hladina zvuku měřená ve vzdálenosti 1m od trysky. 

Měřeno při továrních normánch.. 

 

 
300mm Air Curtain (CZK) 

300mm Trubka s otvory 

 (CZK) 

Za 1 den 236,25 456,75 

Za 1 týden 1 417,50 2740,50 

Za 1 rok 68 040 131 530 

 

 

 
28mm 

 

 
 

3mm 

40 mm 

 
1/4 BSP 

 

25mm 

 
42mm 

 
17mm 

 

 
4mm 

 

Příklad použití - Air Curtain  

Společnost E používá 300mm dlouhou trubku s 11 otvory, 

průměr 2 mm, v rozteči 25 mm po celé délce. Trubka je 

používána k odfuku třísek a nečistot z MDF panelů. Tato po 

domácku vyrobená trubka pracuje 15 hodin denně, 6 dní 

v týdnu, 48 týdnů v roce. Firmu E stojí elektrická energie  

2,8 CZK/kWh. (Dosaďte si Vaší aktuální cenu.) 

 
Tato 300 mm trubka má spotřebu stlačeného vzduchu 1 642 

l/min při tlak 5,4 bar. Hodnota proudového přítlaku ze 

vzdálenosti 300 mm je přibližně 470 gramů. Celkové náklady 

na provoz této trubky vychází na 131 530 CZK. 

 
Nahrazením 300mm trubky s otvory za 300mm dlouhou 

vzduchovou clonu Meech Air Curtain, dosáhne firma E 

finančních úspor a přispěje k zlepšení životní prostředí. 

Zároveň se zlepší i efektivita čištění. 

 
Vzduchová clona Air Curtain o délce 300 mm má při tlaku 5,4 

bar spotřebu vzduchu 1 472 l/min a dosahuje proudového 

přítlaku 834 gramů. Díky nasávání okolního vzduchu může 

firma E pro dosažení stejného výsledku jako s trubkou snížit 

tlak přiváděného stlačeného vzduchu. 

 
Tudíž mohla firma E snížit tlak z 5,4 bar na 2,7 bar a přesto 

jí zůstává víc jak 400 gramů přítlaku. S tím zároveň se 

zároveň snížil objem spotřebovaného stlačeného vzduchu 

z 1 472 l/min na 849 l/min. Celkové náklady na provoz 

300mm vzdochové clony Meech Air Curtain činí 68 040 Kč 

za rok. 

 
Celková roční úspora je tedy 63 490 Kč. K tomu se ještě 

zvýšila účinnost čištění. Laminární vzduchová stěna čiští 

lépe než, bodové ofukování vrtanou trubkou. 
 

Srovnání provozních nákladů 

Srovnání spotřeby vzduchu, hladiny hluku a přítlaku 
 

Kód 

produktu 
Produkt 

Spotřeba vzduchu Hladina hluku Přítlak 

cfm l/min dBA g 

psi 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 

Bar 1.4 2.7 4.1 5.4 6.8 1.4 2.7 4.1 5.4 6.8 1.4 2.7 4.1 5.4 6.8 1.4 2.7 4.1 5.4 6.8 

A85003 80mm Air Curtain 5 8 11 14 17 142 227 311 396 481 64 73 79 82 84 51 110 192 286 350 

A85006 150mm Air Curtain 9 15 20 26 31 255 425 566 736 878 64 75 80 83 85 81 193 310 485 535 

A85012 300mm Air Curtain 19 30 41 52 63 538 849 1161 1472 1784 63 74 78 83 81 92 293 483 652 655 

A85018 450mm Air Curtain 28 44 61 77 94 793 1246 1727 2180 2662 66 78 81 82 86 90 298 502 661 668 

A85024 600mm Air Curtain 37 59 81 103 125 1048 1671 2294 2917 3540 64 76 82 84 90 93 301 488 674 676 

A85030 750mm Air Curtain 47 74 102 129 156 1331 2095 2888 3653 4417 70 81 85 87 88 99 308 488 675 678 

A85036 900mm Air Curtain 56 89 122 155 188 1586 2520 3455 4389 5324 66 78 86 89 88 95 306 491 680 685 

300mm trubka s 11 otvory 

2 mm v rozteči 25 mm 

 

20 

 

33 

 

46 

 

58 

 

70 

 

566 

 

934 

 

1303 

 

1642 

 

1982 

 

73 

 

79 

 

81 

 

85 

 

87 

 

79 

 

166 

 

375 

 

470 

 

569 
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Vše, co potřebujete a 

od jedničky v oboru 
 
 

Firma Meech je také předním dodavatelem: 
 

■ Systémů pro průmyslové řízení statického 

náboje - Kontrolovaná eleminace nebo tvorba 

statického náboje v průmyslových aplikacích může 

zvýšit produkci, snížit odpad a zvýšit kvalitu. 

 

■ Systémů pro čištění pásů – Používaných 

především v polygrafickém nebo obalovém 

průmyslu k odstranění nečistot, ke zlepšení kvality 

tisku a zvýšení produktivity 

  

■ Systémů vzduchových nožů JetStream – 

Energeticky efektivní systémy vzduchových nožů 

používané pro odstranění nečistot a povrchové 

vlhkosti. 

 

■ ESD – Vysoce citlivé řízení statického náboje pro 

čisté provozy a provozy zabývající se elektronikou 

zabraňují ESD poškození a snižuje zmetkovitost.  

 
 

 
Meech International 
2 Network Point 

Range Road, Witney 

OX29 0YN, UK 

 
Tel: +44 (0)1993 706700 

Fax: +44 (0)1993 776977 

email: sales@meech.com 
 

 
 

Meech CE 
2151 Fót 

Széchenyi út. 46 

Hungary 

 
Tel: +36 27535075 

Fax: +36 27535076 

email: ce@meech.com 

Meech Static Eliminators USA Inc 
2915 Newpark Drive 

Norton, OH 44203 

USA 

 
Tel: +1 330 564 2000 / 1 800 232 4210 

Fax: +1 330 564 2005 

email: info@meech.com 
 

 
 

Meech Static Eliminators (Shanghai) Co. Ltd 
7G, 7F, LP Tower 

#25 Xiangfeng Road 

201103 Shanghai 

China 

 
Tel: +86 400 820 0102 

Fax: +86 21 6405 7736 

email: china@meech.com 

Meech Elektrostatik SA 
Kaiserbaracke 66 

B-4780 St.Vith 

Belgium 

 
Tel: +32 8086 2983 

Fax: +32 8086 2821 

email: mesa@meech.com 

 
 
 

Meech Shavotech 
Shavo House, Survey No.21A / 10 B, Plot No.394 

South Main Road, Koregaon Park, PUNE 411 001 

India 

 
Tel: 020-26069641/ 26069642, 

Fax: No.020-26069644 

e-mail: india@meech.com 
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