VASKEROBOT
TIL SVINESTALDE
Kraftfuld, fleksibel og driftssikker

PROCLEANER X100
Kraftfuld, fleksibel og driftssikker vaskerobot

ProCleaner X100 Vaskerobot til svinestalde.
Vi tør godt kalde ProCleaner X100 den ultimative vaskerobot. ProCleaner X100
er udviklet og testet gennem en periode på 5 år, og betegnes af kunderne som
“…en effektiv og driftssikker hjælp i hverdagen”.
ProCleaner X100 er en kraftfuld, fleksibel og driftssikker vaskerobot til rengøring
af langt de fleste typer svinestalde. Maskinen er enkel i sin opbygning, men rummer
en effektfuld og højteknologisk vaskerobot der klarer selv de største opgaver.
Vaskerobotten er opbygget på 4 hjul, og har en bredde på 69 cm, og en længde
på 115 cm. X100 styres sidevejs af justerbare sidehjul, der kører op ad inventaret
og sørger for at retningen holdes. Maskinen har ultralydsføler, der sikrer at
maskinen stopper, når den kommer til en væg.
ProCleaner X100 kan programmeres til både at køre iblødsætning og flere
forskellige typer vask. Maskinen tilkobles via det eksisterende højtryksanlæg
med almindelig højtryksslange og kræver en vandmængde på min. 25 ltr. pr. min.
Ring til os på tlf. 96 96 10 15 eller send en mail til info@washpower.com
hvis du vil høre mere om ProCleaner X100 eller andre af vores produkter.

SPECIFIKATIONER
ProCleaner X100 er fyldt med detaljer, og der
er ikke gået på kompromis med kvaliteten.

Kraftige
dyser
ProCleaner X100 er udstyret med 2 kraftige specialdyser,
der er konstrueret til at binde vandet sammen i en kraftig stråle
med stor rækkevidde.

Elektronisk
styring
ProCleaner X100 programmeres og startes nemt fra den digitale
terminal på vaskerobotten. Den robuste terminal er kendt fra skibsindustrien,
hvor den bl.a. anvendes udvendigt på skibsdæk. Programmeringen er nem,
og kan gemmes i hukommelsen, så den ikke skal gentages flere gange.

Udtag med
flere funktioner
På siden af vaskerobotten er monteret et multiudtag med 3 funktioner:
1. Det tager trykket af vaskerobotten ved frakobling.
2. Den kan anvendes til forlængerslange til højtryksrenseren.
3. Det kan bruges til at bagskylle vaskerobottens højtryksfilter.

Specialudviklet
slangerulle
En specialudviklet slangerulle med en combi-slange (vand i den ene side og
strøm (230v) i den anden), rulles automatisk ud når robotten er i fremdrift.
Når robotten kører tilbage, rulles slangen ind med et moment, og et
slangestyr på repiterspindel sikrer, at slangen rulles pænt ind.

Mobil og nem
at opbevare
Når vaskerobotten ikke anvendes, opbevares sidearmene nemt i
holderne på siden af robotten, så den ikke optager mere plads end
nødvendigt, når du skal flytte vaskerobotten.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Produktnavn

:

ProCleaner X100

Tel: +45 96 96 10 15
info@washpower.com

Mål (LxBxH)

:

115 x 69* x 145 cm

Vægt

:

285 kg.

www.washpower.com

Strømforsyning :

230 V

Ampere behov

:

6 amp

Vandforbrug

:

Min. 20 / max. 40 ltr. pr. minut

Max. vandtryk

:

200 bar

Driftstryk

:

140 bar (40 ltr. vand/minut)

Kompressor

:

Ekstern

Vasketid for 30 mtr. stald, 5 mtr. stidybde
i begge sider = 3-4 timer
*) Uden sidehjul

Forhandler:

