product

info

Krattenwassers, Type ECM
Gestandaardiseerd

concept zijn alle economische condities in kaart

De Eco Clean Master is een industriëel kratten-

gebracht met als resultaat een unieke combinatie van

reinigingssysteem. Het model is gestandaardiseerd

zuinigheid, zorgvuldigheid en een krachtige reiniging!

en speciaal ontwikkeld is voor het reinigen met

Een ander voordeel van deze ontwikkeling ligt in het

kleinere capaciteiten. De machine is modulair

feit dat de machine tot in detail is gestandaardiseerd,

gebouwd wat het mogelijk maakt om meerdere

waardoor er in serie kan worden geproduceerd en er

secties achter elkaar te plaatsen. Zo is het mogelijk

een snelle levering uit voorraad plaatsvindt.

de machine als een op zichzelf staand reinigingssysteem te gebruiken, maar ook kan de machine

Deze machine is de absolute ‘Master’ onder de kleinere

gefabriceerd worden in combinatie met een

reinigingsinstallaties. De Eco Clean Master heeft haar

voorwas-, hoofdwassysteem en een afblaassectie.

naam te danken aan haar speciale kwaliteiten zoals het

Bovendien is de machine zodanig geconstrueerd dat

lage energieverbruik en een optimale reiniging.

deze eenvoudig aangepast kan worden aan de

Bovendien is deze machine eenvoudig te installeren in

verschillende typen en afmetingen van kratten.

ieder bedrijf. Door jarenlange ervaring op het gebied
van reinigingsoplossingen is Numafa Cleaning &

Economisch

Automatoin in staat tegemoet te komen aan de strenge

Dit unieke concept van geschakelde secties biedt

hygiëneeisen en deze om te zetten naar de beste

vele voordelen. Tijdens de ontwikkeling van dit

technische en meest rendabele oplossing.

Types: Eco Clean Master 1 (sectie)
Eco Clean Master 2 (secties)
Eco Clean Master 3 (secties)

Model

ECM 1
max. 400

Capaciteit (per uur)

ECM 2

ECM 3

400 - 800

800 - 1200

1240 mm.

Breedte (deur gesloten)

2460 mm.

Breedte (deur open)

3600 mm.

Lengte

6500 mm.

Hoogte (deur gesloten)

1790 mm.

Hoogte (deur open)

2085 mm.

9400 mm.

10 mm.

Transport ketting

1050 mm.

Invoer hoogte
Tank capaciteit

300 liter

2 x 300 liter

3 x 300 liter

5,5 kW

2 x 5,5 kW

3 x 5,5 kW

30.000 liter

2 x 30.000 liter

3 x 30.000 liter

zeefplaat

Filtratie
Capaciteit circulatiepomp
Flow

4 Bar

Druk
Max. vloerbelasting per stelpoot
Elektrische aansluiting

415 Kg/m²
400V - 50Hz - 3Fase + 0 + aarde (overige aansluitingen op aanvraag)
- Elektrisch
- RVS warmtewisselaar
- Directe stoominjectie

Verwarming
Minimale afmetingen product

380 x 60 mm. (BxH)

Maximale afmetingen product

620 x 400 mm. (BxH)

Numafa Cleaning & Automation • Postbus 5930 • 3273 ZG Westmaas • Boonsweg 85 • 3274 LH Heinenoord
Tel.: 0186 65 08 50 • Fax: 0186 65 24 50 • Internet: www.numafa.com • E-mail: info@numafa.com

