
info
pr

od
uc

t

Palletwassers

Modellen
Het is bijna onvoorstelbaar hoeveel 
verschillende modellen pallets er in de gehele 
voedingsmiddelenindustrie worden toegepast. Klein, 
groot, vierkant, rechthoekig, hout, kunststof of staal. 
Voor alle soorten, maten en capaciteiten biedt Numafa 
Cleaning & Automation een passende oplossing voor het 
reinigen van deze producten.

Sinnerse Cirkel
Alle reinigingssystemen van Numafa Cleaning & 
Automation werken volgens het principe van de Sinnerse 
Cirkel. Dit houdt in dat er een juiste balans wordt 
gehanteerd tussen de vier parameters, ‘waterdruk’, 
‘temperatuur’, ‘wasmiddel’ en ‘verblijftijd’. Door het 
toepassen van de juiste verhoudingen wordt een optimaal 

reinigingsresultaat behaald. 

Uitvoering
Alle palletwasmachines van Numafa Cleaning & 

Automation kunnen als stand alone machine worden 

gebruikt maar even goed in een productielijn van derden 

worden geïntegreerd. 

Beide mogelijkheden bieden de opties voor handmatige 

en volautomatische in- en uitvoer. Ook kunnen de 

palletwassystemen worden voorzien van een ingebouwde 

filtratie unit voor het behoud van motor en waswater. Het 

is zelfs mogelijk om labels of stickers te verwijderen door 

het toepassen van hogedruk reiniging.  

Mocht u ook nog geïnteresseerd zijn in vol- of semi-

automatisch pallettiseren en depallettiseren, dan denken 

wij graag met u mee voor een passende al dan niet een 

op maat gemaakte oplossing.
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Technische specificaties 

Model PWMV PWMV-E
Capaciteit pallets p/u 50 - 100
Breedte (inclusief tank) 2350 mm. 1830 mm.
Lengte 5900 mm.
Hoogte 1805 mm. 2085 mm.
Invoer hoogte 395 mm. 550 mm.
Tank capaciteit 300 Litre

Filtratie Ø 0,75 mm. 
wedge wire plaat

Ø 1,5 mm. 
geperforeerde zeefplaat

Elektrische aansluiting 400V - 50Hz - 3Fase + 0 + aarde

Verwarming
- Elektrisch

- RVS warmtewisselaar
- Stoominjectie

Maximale afmetingen 
product 200 x 1000 mm (BxH)

Pallet transport Door middel van een RVS gaasband welke wordt aangedreven door een motorreductor. 


