
Automatische standaardmachine 
Middelgrote capaciteit, meerdere baden (groot formaat)

ICS.08

ICS.09



Automatische standaardmachine - Middelgrote capaciteit, meerdere baden (groot formaat)

ICS.08 & ICS.09 zijn voor het onderhoud en het ontvetten van stukken (tot 
350 kg belasting). 
Het , uitgerust met speciaal 
gecalibreerde buizen, vernevelt onder druk een detergentoplossing op de 
stukken die zich op de draaiende mand bevinden (7-8 toeren/min.). De effi-
ciënte oriëntatie van de buizen, de temperatuur van de oplossing en de laten 
een van de behandelde stukken toe. 

De betrouwbaarheid en de stevigheid van de machines is te danken aan 
de Inox uitvoering alsook aan de kwalitatieve electrische en mechanische 
onderdelen. 

I zijn voorzien van een wascyclus en van een electrische weerstand bediend 
door een laat een warme behandeling toe (tot 70°C). De machines zijn eve-
neens standaard uitgerust met een isolering van de kuip om in alle veiligheid 
warm te kunnen werken. Ze zijn ook voorzien van een , met toerenafstelling. 

Tevens zijn ze uitgerust met : het ene voor het en het andere voor het van de 
behandelde stukken. Dankzij deze baden kunnen de wasresten, die op de 
gereinigde stukken zouden achterblijven, verwijderd worden. 

De machines worden ook geleverd met een die het opstarten en de werking 
van de machines kan controleren.

Machine Gewicht (kg) Afmeting**
(LxDxH mm)

Diameter mand 
(mm)

Laadkracht 
(kg)

Vrije
washoogte (mm)

Inhoud
kuip (L)

Vermogen
pomp (HP)

Debiet pomp
(l/mn)

Warmtever-
mogen (kW)

Wastempera-
tuur (°C)

ICS.08 200 1230x1295x1990 910 200 490** 130 (wassen)
85 (spoelen)

1,2 (wassen)
1 (spoelen)

88 (wassen)
80 (spoelen)

6 (lavage)
4 (spoelen) 0-70

ICS.09 300 1490x1750x2260 1150 350 700** 200 (wassen)
95 (spoelen)

2 (wassen)
1,2 (spoelen)

170 (lavage)
88 (spoelen)

10 (lavage)
4 (spoelen) 0-70

* open deksel ** nuttige hoogte wordt verlaagd met 60 mm als de optie kar met afneembare mand gekozen 

VEREISTE AANSLUITINGEN :
- Electriciteit : 400V/3 fasen
+ neutraal - 19 tot 28A
- Water : stadswater

BESCHIKBARE OPTIES :
- Stoomafzuigpomp
- Kar met afneembare mand
- Automatische lediging van de kuip
- Vetafvoersysteem (afschraper +schijf)
- Wekelijkse programmaregelaar
- Urenteller
- Overloopkraan
- Sproeisysteem in INOX

ICS.08 ICS.09
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Gelieve de compatibiliteit tussen de machine en de te behandelen stukken te 
controleren met het te gebruiken detergent. Voor een goed gebruik van haar 
machines beveelt ICS de wasproducten van SID aan : 

ASPERALIM, ASPER.SID, ASPERMAX, ASPERAL.SID, ASPERSMS, PS 2134.


