Hybride automatische machine
met hogedrukreinigingsfunctie

NIEUW

ICS.04 HP
ICS.05 HP
ICS.06 HP

!

u

Multifunctionele machine

u

Compacte en voordelig

u

Hogedrukreiniging

ultrasnel
Automatisch wassen om
tijd te besparen

u

Hybride automatische machine met hogedrukreinigingsfunctie
ICS.04 HP, ICS.05 HP & ICS.06 HP zijn hybride machines die een automatische reinigingsfunctie met roterende mand met een handmatige hogedrukfunctie
combineren om middelgrote mechanische onderdelen
(lading tot 350 kg) te reinigen of te ontvetten.

l Tijdens de cyclus voor automatisch wassen spuit de
sproeiverspreider met spuitmond onder druk (2,5 bar)
een reinigingsoplossing op de onderdelen die in een
draaiende mand zijn geplaatst (7-8 toeren/min).

De slimme richting van de spuitmond, de temperatuur
van de oplossing en het vermogen van de sproeipomp
maken het mogelijk om de behandelde onderdelen
optimaal te reinigen, terwijl u elke keer tijd bespaart.
l

Deze machines zijn standaard uitgerust met een verwarmingsweerstand, bediend door een thermostaat die toelaat om warm te werken (maximaal 60 °C). Ze zijn ook
uitgerust met een peilsensor die toelaat om het peil van
het schoonmaakmiddel in de kuip te controleren. Een
schakelaar maakt het mogelijk om snel van automatisch
wassen naar handmatig wassen HP over te schakelen.

De functie voor handmatig reinigen laat toe om
te werken met een druk van 60 bar om ultrasnel de
onderdelen te ontvetten of de plekken waarvoor de
sproeier niet voldoende is af te werken. De ledverlichting en het blaassysteem van het glas zorgen voor
een optimale zichtbaarheid van de binnenkant van de
cabine.
l

Dit compacte en polyvalente wasstation werkt in een
gesloten circuit, waardoor het productconcept erg voordelig wordt en in alle werkplaatsen kan worden gebruikt.
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Verwarmingsweerstand bediend via
de thermostaat

l

l
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Handmatige hogedrukfunctie

l

l
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Programmakiezer voor cycli voor
automatisch wassen

l

l

l

Contrôle de niveau bas

l

l

l

Motorisering van de mand
(Behalve ICS.06)

l

l

Automatische lediging van de kuip

l

l

Mechanische vergrendeling van de
kap

l

l

Olieafscheider met schuimschijf

l

1570 x 1820
x 2175

Thermische isolatie

l

910

1150

Sproeicircuit in RVS

l

490*

490*

700*

Stoomzuiger

l

Laadkracht (kg)

200

200

350

Inhoud kuip (l)

175 l

175 l

280 l

Gewicht (kg)
Afmeting L x D x H
Open deksel (mm)

Werkdruk (bars)
Debiet pomp (l/mn)
Warmtevermogen (kW)

regelbaar van 30 tot 60
170

2x110

2x180

6

6

10

Wastemperatuur (°C)

0 - 60 maximaal

Elektriche voeding

400 V 3 fasen + Neutraal + Aarding / 50 Hz -32A

Geinstalleerd vermogen

10 kW

Pneumatische voeding

10 kW
6 - 7 bar

*nuttige hoogte wordt verlaagd met 30mm als de optie met kar met afneembare mand gekozen is.

14 kW

Beschikbare opties :
l Openen van de kap met een pneumatische vijzel
l Drogen met heteluchtverwarming
l Transportwieltjes
l Peilcontrole en automatische vulling
l Wekelijkse programmakiezer
l Urentefler
l Uitneembare mand met wagen
Bijhorende verbruiksgoederen :
Om ervoor te zorgen dat deze machine goed werkt, raden wij u aan om onze
superontvetters te gebruiken :
ASPER.SID, ASPERAL.SID, ASPER SMS, ASPERALIM,
ASPERMAX & DETER HP
Controleer de compatibiliteit van het gebruikte schoonmaakmiddel met de te reinigen onderdelen.

Voor meer inlichtingen contracteert u ons op het nummer +32 2 469 09 90 of bezoek onze website www.sid-ics.com en www.sid.be
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Technische kenmerken
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