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Korgtvättlinje 644A-22T med rullbana

Korgtvättlinje 644A-32T med robotstaplare

Korgtvättlinje i ett eller flera steg med
automatisk hantering av korgar
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Standardutrustning :
Helautomatisk korgtvättlinje som tvättar gods med rotation, spolning samt doppning.
Driven automatisk inkommande bana med separations stopp.
Utgående odriven rullbana som bryter tvättprocessen vid full bana.
Maskinen finns i olika antal steg.
Maskinen är försedd med automatiskt lockfunktion till tvättkorgen.
Automatiskt torksteg med rotationsmöjlighet av korgar.
Rostfri isolerad maskin (AISI 304) med utvändiga täckplåtar i rostfri plåt.
Plc styrd process med pekskärm med operatörsreglage samt larmhantering och service instruktioner på svenska.
Elektriskt uppvärmd maskin med veckour och termostat.
Maskin anpassad för korg 600x400x330 mm, men kan även anpassas för andra korgar eller fixturer.
Rostfri pump med spolning över och under vätskans yta.
Tvätt respektive torkkabiner med väl tilltagna inspektion och service luckor.
Inkluderat med rostfria fläktar på ventilationshuv före och efter linjen.
Avtappningskran på tanken/ar i förnicklad rödgods.
Material anpassat för vattenbaserad alkalisk tvättning. Gummimaterial i huvudsak EPDM och plast i polyeten (PE).
Fullflödesfilter av tvättvätskan om 0,5mm.
Automatisk stopp av maskin vid låg vätskenivå.
Automatisk vattenpåfyllning.
Elskåp 3x400V, isolationsklass IP 54
CE märkt maskin enligt gällande maskindirektiv.
Tillbehör:
Automatisk kemidosering.
Isolerat rostfritt påsfilter.
Oljeavskiljare.
Säkerhetstank under maskin.
Extra motoriserad inkommande rullbana.
Extra utgående rullbana.
Automatisk pallstaplare.

Påsfilter

Åtkomlighet i tank

Operatörspanel

Oljeavskiljare

Rotation av korg i våtsteg och tork.
Vinkel och hastighet är steglöst justerbart.

Tekniska data per modell:
Utvändiga mått.
Max last i kg per steg
Korgmått
Tryckluft i bar
Tryckluftsåtsgång manöver i liter/min
Tryckluftsåtsgång blåsning i liter/min
Tankvolym i liter
Effekt värmepatron
Effekt IR tork
Pump flöde/tryck

744A-22T
6800x2500x4000/900
100
600x400x330
6-10
100
500-700
2x1100
24kW+12kW
8kW
2x 4bar ~250liter/min

644A-22T

Traktorvägen 12
SE 226 60 Lund
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744A-32T
8100x2500x4000/900
100
600x400x330
6-10
200
1000-1400
2x1100
24kW+24kW
8kW
2x 4bar ~250liter/min

644A-32T
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744A-43T
9400x2500x4000/900
100
600x400x330
6-10
200
1500-2100
3x1100
24kW+24kW+12kW
8kW
3x 4bar ~250liter/min

644A-43T

