
PC 60/130 T
Παραγωγή, συντήρηση, συνεργείο, επεξεργασία μετάλλου – τα αυτόματα πλυντήρια καθα-
ρισμού εξαρτημάτων είναι πολύ ευέλικτα και χρησιμοποιούν υδατοδιαλυτά διαλύματα χωρίς 
διαλύτες.
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 Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα (1.4301)

 Χωρίς διάβρωση της συσκευής

 Η συσκευή στέκεται σε 4 βιομηχανικούς τροχούς

 Η συσκευή είναι φορητή και μετακινείται εύκολα από το A έως το B.

 Μεγάλη ικανότητα φόρτωσης

 Εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση
 Καθαρίζονται εύκολα ακόμη και μεγάλα εξαρτήματα

 Σταθερή ταχύτητα του καλαθιού πλύσης λόγω ηλεκτρικής 

κίνησης με ενσωματωμένη προστασία υπερφόρτωσης

 Για ομοιόμορφα αποτελέσματα καθαρισμού
 Αν προκύψει εμπλοκή ή υπερφόρτωση του περιστροφικού 

καλαθιού, απενεργοποιείται το μοτέρ του συστήματος μετάδοσης 
κίνησης.
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PC 60/130 T

 Πλήρως αυτόματος καθαρισμός εξαρτημάτων
 Περιστρεφόμενος δίσκος με κινητήρα
 Τρισδιάστατο σύστημα ακροφυσίων

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.626-704.0

 4039784616424
Πίεση bar / MPa 1,5 / 0,15
Παροχή l/h 4500
Εγκατεστημένη ισχύς kW 5,5
Διάμετρος εργασίας mm 600
Ωφέλιμο ύψος mm 310
Περίβλημα / πλαίσιο  Ανοξείδωτος χάλυβας (1.4301)
Δοκιμάστηκε από  CE
Έξοδος θέρμανσης kW 4,5
Θερμοκρασία °C μέγ. 80
Ρυθμιζόμενος χρόνος καθαρισμού min 1 – 30
Χωρητικότητα φορτίου kg 130
Στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A) 65
Χωρητικότητα δεξαμενής l 100
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος Ph 3
Συχνότητα Hz 50
Τάση V 400
Βάρος kg 165
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) mm 1080 × 1000 × 1250

Εξοπλισμός
Μετρητής ωρών λειτουργίας  
Δακτύλιος συγκράτησης (ανοξείδω-
τος, για περιστρεφόμενη τράπεζα)

 

Τροχίσκοι, 2 με φρένο  
Χρονοδιακόπτης για κύκλο καθαρι-
σμού

 

Έλεγχος στάθμης νερού  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Περιγραφή Ποσότητα

Πλύντηριο καθαρισμού εξαρτημάτων

Ενότητα χρονομέτρου 2 καναλιών 
για τον πλήρη και αυτόματο έλεγχο 
της θέρμανσης και του διαχωριστή 
λαδιού (skimmer) των μηχανημάτων 
καθαρισμού εξαρτημάτων. Η θέρ-
μανσης και ο διαχωριστής λαδιού 
(skimmer) μπορούν να προγραμμα-
τιστούν ξεχωριστά για κάθε ημέρα 
της εβδομάδας.
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Ο διαχωριστής λαδιού (ξαφριστήρι) 
παρατείνει σημαντικά την ωφέλιμη 
διάρκεια ζωής του καθαριστικού 
υγρού. Το λάδι που περιέχεται στο 
καθαριστικό υγρό ανεβαίνει στην 
επιφάνεια όταν αυτό δεν χρησιμο-
ποιείται, π.χ. κατά τη διάρκεια της 
νύχτας. Το ξαφριστήρι μπορεί τότε 
να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση 
του λαδιού από το καθαριστικό 
υγρό.
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Το φίλτρο είναι τοποθετημένο ανά-
μεσα στην αντλία και τα ακροφύσια. 
Το περίβλημα και η σίτα του φίλ-
τρου είναι κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότη-
τας.
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Κλωβός μικρών κομματιών. 4 
Εφεδρικό φίλτρο για το κιτ εξαρτη-
μάτων 2.642-466.0 με σχεδιασμό 
από ανοξείδωτο χάλυβα.
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  Διαθέσιμα εξαρτήματα     


