Tvättlokal 1800m²

Exempel på tvättgods

Legotvättning av produktionsgods,
emballage samt rekonditionering av
grovt förorenat gods.
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Legotvättning
Legotvättning:
Milama har sedan starten 1986 byggt upp en bred kunskap av industriell rengöring. Sedan 1998 har vi tvättat gods
på lego och har till dags datum utvecklat denna verksamhet till flexibel hantering av olika typer av gods. Jämfört
med att införskaffa egen tvättutrustning har legotvätt flera fördelar:
•
•

•

•

Ingen investeringskostnad för kunden. Om en komponent endast kommer tillverkas en kortare tid eller i små
volymer kan en maskininvestering vara svårmotiverad, hos oss finns maskin, personal och kemikallier redan.
Inget behov av egen yta för maskinen. En tvättmaskin tar upp produktionsyta och kan kräva anpassning av lokalen för att hantera ånga, förvara tvättkemikalier och dylikt. Har ni platsbrist i er lokal är legotvättning ett utmärkt
alternativ för att spara utrymme.
Ökad flexibilitet, tillverkas komponenter i kampanjer finns risken att utrustning och personal inte kommer
kunna utnyttjas optimalt mellan kampanjerna. Vår tvättanläggning är mycket flexibel och kan snabbt skalas upp
eller ned beroende på behoven över året.
Mindre att tänka på. Är tvättningen det sista produktionssteget kan det skickas till oss för tvätt och sedan skickas
direkt till slutkunden. Finns renhetskrav kan vi vidarebefordra stickprov till externt labb eller tillbaka till er för
kontroll av renheten.
Maskinpark:
Maskinparken förändras fortlöpande beroende på kunders behov. Förutom de tvättmaskiner som vi alltid har på
plats tar vi fram olika kundanpassade lösningar. I vår ambition om att värna om miljön har vi investerat i ett eget
reningsverk som hanterar vårt spillvatten.

Ultraljudsbad om 1750x900x600 med två
steg .

Flerstegs spoltvätt med utbytbara fixturer för att hantera olika typer av gods.

Traktorvägen 12
SE 226 60 Lund
SVERIGE

Manuell högtryckstvätt, separat
eller som komplement till övriga maskiner

Dopptvätt med jacuzzispolning,
vätskefiltrering och möjlighet till
manuell spolning.

5-stegs tunneltvätt med hängconveyor
och tunneltvätt.

Emballering av gods.
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