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· GRAN PODER DE PENETRACIÓ
· L'AIRE A PRESSIÓ ARRENCA I EXPULSA ELS GREIXOS
· LA CADENA QUEDA TOTALMENT NETA I SECA
· APLICACIÓ EFICIENT DE LUBRICANT
· NO ÉS NECESSARI MANIPULAR LA CADENA
· RESPECTUÓS AMB EL MEDI AMBIENT

ALTRES NETEJADORS DE CADENES
· Intenten eliminar els greixos, olis, pols, etc., de les cadenes fent passar la
cadena per un bany de desengreixant.
· Aconsegueixen estovar els greixos, però no els desprenen de la cadena,
simplement el que fan és deixar-los pastosos.
· Per acabar de treure els greixos cal intentar eixugar la cadena amb un
drap de forma manual, però així tampoc s’aconsegueix treure del tot els
greixos de la part interior de la cadena i de les baules de cada malla.
· Si després es vol fer una nova engreixada, es fa sobre part del greix o
brutícia restants.

EL NETEJADOR GREGORI
· Gràcies a l’aplicació del desengreixant per mitjà de pressió d’aire,
s’aconsegueix més poder de penetració i arrencada de greixos i brutícia
existents.
· La pressió d’aire fa que, a mesura que s’arrenquen els greixos, aquests
siguin expulsats de la cadena.
· El sistema de recollida permet que s’evacuïn les restes de greixos i
desengreixant despresos de la cadena.
· El fet de poder aplicar aire sol a pressió, sense l’aportació de
desengreixant, fa que, un cop arrencats tots els greixos i la brutícia, la
cadena quedi totalment neta i seca (no ens queda desengreixant a les
baules, fet que causaria la dissolució del lubricant i n’anul·laria la funció).
· Permet aplicar lubricant a la cadena un cop neta, és a dir, sense que hi
hagin restes de brutícia. Això fa que la lubricació sigui òptima.
· Es pot aplicar lubricant just a les baules de la cadena (a l’interior dels
eixos de les malles), que és on realment és necessari, i així s’aconsegueix
que la resta de la cadena perdi adherència a la brutícia o la pols.
· La màquina és respectuosa amb el medi ambient, ja que permet la
recollida completa de tota la brutícia i els greixos de la cadena.
· Permet fer totes les operacions sense necessitat de manipular la
cadena: ni per netejar-la, ni per assecar-la, ni per engreixar-la.
Únicament caldrà accionar la pistola d’aire i regular les aportacions de
desengreixant o lubricant.

