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ULTRALJUDSTVÄTTAR
CLEANEX & CLEANEX N 4-80 LITER
Ultraljudstvätten Cleanex för proffs är den minsta modellen i vårt
sortiment. Den går att få i storlekarna 4-80 liter. Den passar perfekt
till avfettning och rengöring av mindre detaljer
Tankkapacitet			4-80 liter
Ultraljudsfrekvens		
28 eller 40 Khz
Material			
Rostfritt stål AISI 304

CLEANMAX 40-160 LITER
Ultraljudstvätten Cleanmax är en modell i vårt sortiment som
finns att få i storlekarna 40-160 liter. Cleanmax klarar av starkare
tvättmedel, både sura och basiska. Denna modellen kan man också
komplettera med flera tillbehör.
Tankkapacitet			40-160 liter
Ultraljudsfrekvens		
28 eller 40 Khz
Material			
Rostfritt stål AISI 304

MOBILECLEAN
Har ni en egen tank går det att montera på mobila ultraljudsenheter
med vår produkt Mobileclean. Enheterna kan helt anpassas utefter
behov.
Ultraljudsfrekvens		
Material			

28 eller 40 Khz
Rostfritt stål AISI 304

AUTOCLEAN 200-2000 LITER
Komplett maskin med:
- Stark ultraljudseffekt
- Agitering upp/ned
- Integrerad oljeseparator med breddfyllning
- Filter och pump i by-pass
Tankkapacitet			200-2000 liter
Ultraljudsfrekvens		
28 eller 40 Khz
Material			
Rostfritt stål AISI 304

CLEANMAX N 60-240 LITER
Ultraljudstvätten Cleanmax N finns att få i storlekarna 60-240 liter.
Går även att få i större modeller som passar just er verksamhet. Det
är en modell som klarar av starkare tvättmedel både sura och basiska.
Denna modellen kan man också komplettera med flera tillbehör.
Tankkapacitet			60-240 liter
Ultraljudsfrekvens		
28 eller 40 Khz
Material			
Rostfritt stål AISI 304

MULTICLEAN 60-240 LITER
Ultraljudstvätten Multiclean går att få med flera steg samt tork och
hantering av godset. Ingen begränsning i storlek eller vikt på godset.
Upp till 2 ton vikt på godset normalt. 2 års garanti helt i rostfritt
utförande. Går att komplettera med flera tillbehör.
Tankkapacitet			60-240 liter
Ultraljudsfrekvens		
28 eller 40 Khz
Material			
Rostfritt stål AISI 304

TUNNELTVÄTTAR
TUNCLEAN EVEREST
Tunclean från Everest är en väldigt kostnadseffektiv tunneltvätt för
de som har snabba cykeltider och vill undvika hantering av gods är
detta den optimala tvättlösningen. Med hjälp av ett transportband
så behandlas delarna från den ena änden till den andra. Tvätten går
att få i flera steg med tvätt, skölj och tork. Den kan anpassas till olika
storlekar.

LPW POWERLINE TUNNELTVÄTT
LPW Powerline genomloppstvätt går att utrusta med olika typer
av materialhantering. Kylzon samt vakuumtork går att bygga på
efter tvättstegen. Modulbyggd med möjlighet att få flera tankar
för hårda renhetskrav. Tre gånger lägre energiförbrukning jämfört
med en traditionell genomloppstvätt. Standardutrustad med två
tankar och kondensering av vattnet samt återvinning av varmluften.
Hastighet 1,5-3 m/minut

KABIN- & KAMMARTVÄTT
ESP KABINTVÄTT
Rostfri kabintvätt. Fast eller utdragbar korg.
Oljeskimmer som option.
Storlekar diameter på korg:
820 mm korg
1005 mm korg
1250 mm korg
1400 mm korg

KABIN, KAMMARTVÄTT SPRAYCLEAN
Perfekt tvätt för verkstaden. Tvättar effektivt rent allt gods.
Helt i rostfritt med 2 års garanti.
Finns med följande steg: Tvätt, skölj och tork.
Storlekar diameter på korg:
820 mm korg
1005 mm korg
1250 mm korg
1400 mm korg

AUTOSPRAY MED INTEGRERAT
LADDBORD OCH OLJESKIMMER
Stor kabintvätt för verkstaden. Helt i rostfritt med 2 års garanti.
Levereras med korg, integrerat laddbord och oljeskimmer.
ITT Pump i rostfritt.
Det ingår även ångutsug med styrd fläkt.
Storlekar diameter på korg:
820 mm korg
1005 mm korg
1250 mm korg
1400 mm korg

COMBOCLEAN

Roterande kammare, Fullflödesfilter, Powerjettvättning, Ultraljud,
Vakuumtorkning .För renhetskrav för komplicerat gods samt bulk.

LPW POWERJET
Powerjet tvätt där hela kammaren fylls och vattnet cirkulerar med
14-18 bars tryck. Går att utrusta med ultraljud, vakumtork samt flera
tankar för hårda renhetskrav. Spåntransportör samt oljeavskiljare
för hårt nedsmutsade detaljer går också att få. Hela kammaren fylls
och korgen roterar 360 grader. Går att programmera som man vill.
Har även nya tekniken Cnp för hårda partiklar.
Finns även för tvätt efter termisk gradning.

LPW AQUAJET
Kompakt industritvätt i kammarutförande med roterande trumma
med spolfunktion. Möjlighet att komplettera med vakumtork samt
flera tankar för hårda renhetskrav.

LÖSNINGSMEDELSTVÄTT EMO-HÖSEL
Det mest kostnadseffektiva sättet att tvätta bort olja och fett är med
en lösningsmedelstvätt. Inga badbyten eller förbrukning tvättmedel.
Miljövänligt.

MECANOJET
Liten kompakt Aquajetmaskin med roterande trumma som roterar
360 grader samt spolmunstycken runt om i kammaren. Finns med
1 alt 2 tankar.
Korgstorlek 530x370x200mm
Rostfritt utförande och filtrering av tanken.

MECANOFAST
Ny kostnadseffektiv tvättlösning från Mecanolav
Tvätt och tork av en detalj på 30 sekunder.
Renhetskrav
Låg energiförbrukning, total anslutningseffekt 18kW.
Liten golvyta
Låg investering
Siemens PLC med robotinterface

INDUNSTARE
Spara tid, energi och upp till 95% av deponikostnad genom en
atmosfärisk indunstare från MKR. Den har marknadens lägsta
energiförbrukning och jobbar kontinuerligt till skillnad från
vakuumindunstare.

FILTERVAGN
Med SF 500 från MKR kan ni spara tid och pengar vid byte
skärvätska, 0,5h istället för 8h. Filtervagnen har en kapacitet att
filtrera och suga 250 liter/h i bypass. Det går att spara 30% på
skärvätskekostnad genom att det går att köra längre utan byte.

CENTRIFUG
Med en centrifug från MKR kan ni ta bort alla små partiklar ur
vätskan ner till ett par micron.
Vi kan rena vätskan samtidigt som ni har er anläggning i gång.

OLJEAVSKILJARE TB 250
Med vår luftdrivna oljeavskiljare kan vi rena 250 liter/h.
Den sköter sig själv, inga filter att byta. Snabb payoff.

ROBOTTVÄTT
Ultraljudstvätt med robotinterface
En tvättlösning som är integrerad med ett robotinterface. I en robotcell styr roboten helt processen, efter bearbetningsmaskin
öppnar den luckan på tvätten och kan antingen lämna eller hålla detaljen under tvättprocessen. Med värme, ultraljud och
jacuzzispolning blir detaljen ren inför vidare bearbetning eller transport.
Kan kompletteras med:
• Oljeseparator
• Finfilter med pump
• Blåsbox
• Agitation upp/ned
• Jacuzzispolning
• Ultraljud/Ultraljudstvätt

ÅNGTVÄTT
REA ångtvättar jobbar med 150° och 10 bar torrånga. Det innebär endast
0,5 liter vatten/minut. Det är rent media och vi har både mobila och fasta
anläggningar med vakuumsug.
Möjlighet att göra rent banor och band under löpande drift.

TVÄTTKEMI & FILTER
EUROCLEANER
EUROCLEANER är borfri och speciellt framtagen för varsam
tvättning av detaljer i olika material. Produkten är en lågskummande,
effektiv avfettning som inte är frätande och inte heller lämnar
avlagringar på varken tvättmaskin eller detaljer som tvättas.
Tensiderna i EUROCLEANER arbetar aktivt med att frigöra olja
från komponenterna som tvättas samtidigt som oljan kemiskt spaltas
vilket möjliggör att man mekaniskt kan avlägsna oljan från badet.
EUROCLEANERS komplexa tensidstruktur ger även ett tillfälligt
rostskydd som minskar risken för rost under tillverkning, transport
eller mellanlagring.

Applikation 		
Kammartvätt
			Detaljtvätt
Material 		
Stål
			Aluminium
			Mässing
			Förzinkat
Temperatur 		

45-65 ºC

pH-värde 		

9,5

Dosering 		

3-6%

Rostskyddar 		

Ja

Applikation 		

Samtliga tvättar

Material 		

Samtliga

Temperatur 		

55-70 ºC

pH-värde 		

11,5

Dosering 		

3-6%

Rostskyddar 		

Ja

Applikation 		

Dopptvätt

Material 		

Samtliga

Temperatur 		

20-80 ºC

pH-värde 		

9,5

Dosering 		

3-6%

Rostskyddar 		

Nej

EUROCLEANER PLUS
EUROCLEANER+ är borfri och speciellt framtagen för effektiv
tvättning av kraftigt nedsmutsade detaljer i alla material. Produkten
är en lågskummande, effektiv avfettning som inte lämnar avlagringar
på varken tvättmaskin eller detaljer som tvättas.
Tensiderna i EUROCLEANER+ arbetar aktivt med att frigöra olja
och smuts från komponenterna som tvättas, samtidigt som oljan
kemiskt spaltas vilket möjliggör att man mekaniskt kan avlägsna
oljan från badet.
EUROCLEANER+ komplexa tensidstruktur ger även ett effektivt
rostskydd som minimerar risken för rost under tillverkning,
transport eller mellanlagring.

EURODERUSTER
EURODERUSTER är ett borfritt högeffektivt rostbortagningsmedel som inte är syrabaserat. Produkten är framtagen för att
avlägsna rost som uppkommit på detaljer i samband med produktion
eller lagring. EURODERUSTER är lågskummande och kan
användas på alla typer av material.

EUROCOLDCLEANER
EUROCOLDCLEANER är en borfri miljövänlig, användarvänlig
och ej märkningspliktig kallavfettning som ersätter petroleumbaserade kallavfettare. Produkten passar väl för användning inom
industriell rengöring av anläggningar, detaljer, verktyg, motorer,
maskiner etc.
EUROCOLDCLEANER appliceras direkt på ytan genom att
sprutas på. Produkten är bruksfärdig men kan spädas med vatten.
Avlägsna smuts med en borste eller liknande och skölj därefter med
vatten. Produkten bör användas med försiktighet på lackerade ytor.
Undvik att tvätta i direkt solsken. Produkten kan ha en negativ
inverkan på plaster.

Applikation 		

Manuell tvättning

Material 		
Samtliga
			Iaktta försiktighet
			med plaster!
Temperatur 		

Rumstemperatur

pH-värde 		

7

Dosering 		

1,2dl/ m³

Rostskyddar 		

Nej

Applikation 		

Ultraljudstvätt

Material 		

Samtliga

Temperatur 		

20-60 ºC

pH-värde 		

10,5

Dosering 		

1,5-2,5%

Rostskyddar 		

Ja

EUROCOLDCLEANER lämnar efter avsköljning ett gott rostskydd.

EUROSONIC
EUROSONIC är ett borfritt mellanalkaliskt avfettningsmedel
anpassat för ultraljudstvättar. EUROSONIC är väldigt lik våra andra
mellanalkaliska avfettningsmedel men till skillnad mot tensider
som motverkar skumeffekt har EUROSONIC tensider som faktiskt
bidrar till en skumeffekt för att på så vis uppnå bästa renhet i sin
ultraljudstvätt. På grund av detta bör man undvika att använda detta
medel i spoltvättar.
EUROSONIC avlägsnar effektivt sot, fett, intorkad olja och annan
industrismuts. Utmärkt att använda på samtliga material, även för
mer känsliga metaller som aluminium, koppar etc.

PÅSFILTER
Vi har alla typer av påsfilter.
Partikelfilter från 2-100µ
Flerlagerfilter 5,25,100µ i samma påsfilter
Oljeabsorberande filter
Magnetstavar i centrum av filterhuset
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