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Speedclean 3200Xa
TRYKKLUFTDREVET HØYTRYKKSVASKER
Enkel, pålitelig og brukervennlig

►►Den tøffeste, sikreste og mest effektive vaskeren du kan kjøpe
►►“Heavy duty” høytrykksvasker for profesjonelt bruk
►►Oljesmurte pumpepakninger og lav stempelhastighet gir
overlegen levetid
►►Unik pålitelighet bevist gjennom mange års drift
►►Vanntemperaturer til 150oC
►►Eksplosjonssikker

ENKEL OG ROBUST

Speedclean er en serie moderne og robuste
vaskere for effektiv rengjøring under alle forhold.
Den unike løsningen med oljesmurte pumpepakninger og motor som bare beveger seg når
det går vann gjennom dysen gir overlegen levetid.
Den patenterte, prisbelønte lineærmotoren, hvor
all ventilbevegelse skjer med trykkluft, reduserer
størrelsen kraftig og antall deler til det halve.
Motorene har bare to bevegelige deler og ingen
justering. Smøreapparatet sørger for riktig
smøring hele tiden. Pumpehodene er maskinert ut
av solide stålemner. Alle kritske deler er i
syrefast stål eller bronse. Hele pumpeenheten
kan skrus ut av rammen uten å måtte splittes opp.
Det gir enkelt vedlikehold. Resultatet blir problemfri drift over meget lang tid.

SPAR TID

Det høye trykket gir mulighet til å vaske meget
hurtig og effektivt. En dobling av vasketrykket
gir firedobling av vaskehastigheten. Derfor vil en
vasker med høyt trykk bli raskt inntjent.

SIKKER OG BRUKERVENNLIG

Trykkluftdrift gir selvfølgelig absolutt sikkerhet mot
overledning, brann, eksplosjon o.l. Egenskaper
som gir trygghet når man bruker høytrykksvasker.
Speedclean har små mål, lav vekt og store hjul og
er derfor lett å håndtere på ujevnt underlag og i
trange områder.

MILJØVENNLIG

Speedclean tåler kokhett vann kontinuerlig og
er derfor ideell til vasking og avfetting uten unødig
bruk av kjemikalier. Effektiv avfetting krever
normalt vanntemperaturer på helt opp mot 70100oC. Dette ligger godt innenfor Speedcleans
arbeidsområde.


TEKNISKE DATA
Speedclean
Trykkforsterkning

3200
32:1

Antall sylindere

2

Kapasitet (l/min)

0-24

Pumpe trykk (bar)

0-350

Trykk ved 8 bar lufttrykk (bar)

240

Vann temp. (deg C)

0-150

Luftforbruk (m3/min)

0-7.5

Anbefalt luft trykk (bar)

5-11

Vanninnløpstrykk (bar)

0-25

Lengde (mm)

720

Bredde (mm)

520

Høyde uten håndtak (mm)

540

Vekt (kg)

55

STANDARDUTSTYR

Høytrykksslange 10m x 3/8”
Kraftig vaskepistol
Lang lanse med flatstråledyse
Forniklet og forkrommet ramme
Effektiv lyddemper og oljesmører.

TILLEGGSUTSTYR

Turbodyser. Rørrengjøringsdyser
Slangetrommel. Sandvaskere
Luftfilter, vannutskiller
Vannfilter for innløpsvann
Andre lanser og slangelengder
Lanser med hjul. Reserve pakningssett
Vibrasjonsdempere for fastmontasje
Tåkedyser. Kjemikalieinjektorer osv.

ØKONOMISK

Speedclean gir deg mulighet for sikker og hurtig
rengjøring med minimalt bruk av tid og kostbare
vaskemidler. Ved å koble til trykkluft, kaldt eller
varmt vann er vaskeren klar til bruk.Maskiner og
utstyr blir vasket og vedlikeholdt bedre. Færre
stopp og mindre verdiforringelse blir resultatet.
Forbehold om forbedringer uten varsel
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