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Automatische machine met verticale deur 
Grote capaciteit (groot formaat)



Automatische machine met verticale deur - grote capaciteit (groot formaat) 
ICS.13 zijn automatische standaardmachines met verticale deur voor het onderhoud 
en het ontvetten van grote stukken (tot 700 kg belasting).

Het sproeisysteem, 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 efficiënte oriëntatie van de buizen, de temperatuur van de oplossing 
en de kracht van de sproeiers laten een optimale reiniging van de behandelde stukken 
toe.

De betrouwbaarheid en de stevigheid van de machines is te danken aan de Inox 
AISI304 uitvoering alsook aan de kwalitatieve electrische en mechanische onderdelen.

ICS.13 zijn voorzien van een wascyclus programmaregelaar en van een electrische 
weerstand bediend door een thermostaat. Deze laat een warme behandeling toe (tot 
75°C : isolering van de kuip is verplicht). De machines zijn eveneens uitgerust met een 
stoomafzuigpomp, een niveau controle en een gemotoriseerde mand met toerenafs-
telling.

Ze zijn uitgerust met een verticale deur en geleverd met een kar met afneembare 
mand om het transport en het in- en uitladen van zware en volumineuze stukken te 
vergemakkelijken.

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)

Warmtever-
mogen (°C)

ICS.13 600 2000x1660x2940 1100x1100 700 800 320 7,5 500 20 0-90

ICS.14 700 2150x1800x3135 1300x1300 700 900 420 7,5 500 30 0-90

ICS.15 800 2385x2000x3330 1500x1500 700 1000 550 7,5 550 30 0-90

ICS.20 900 2700X2460X3333 1800X1800 700 1000 700 7,5 550 36 0-90

* Open deur
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VEREISTE AANSLUITINGEN :
- Electriciteit : 400V/3 fasen
+ neutraal - 45 tot 65A
- Water : stadswater
- Geperste lucht : industrieel circuit

BESCHIKBARE OPTIES :
- Vetafvoersysteem (schraper + schijf)
- Isolering van de kuip
- Wekelijkse programmaregelaar
- Spoelen
- Warme droging
- Mand met capaciteit van 1500 kg
- Vetafvoersysteem (opvangbak)
- Dampcondensator mod. Cleanmist

ICS.13 ICS.14 ICS.15

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.


