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ĮRENGINYS 200 L VEŽIMĖLIŲ PLOVIMUI  

NAUJAS MODELIS - 21.0120.00, 21.1120.00, 21.8120.00 

 

Įrenginys skirtas 200 L vežimėlių plovimui. Pagaminta iš nerūdijančio 

plieno 1.4301 (AISI 304), leista naudoti maisto pramonėje, atitnka standartus.  

Juostinis filtras su nepertraukiamu režimu ir dozavimo sistema 

(pamatuotai koncentracijai) plovimo koncentratas – pasirinktinai! 

Operatorius rankiniu būdu reguliuoja padavimą ir nuvedimą. Plovimo 

procesas prasideda, kai vežimėlis yra pakrautas, durys uždarytos ir paspaustas 

mygtukas „Start“. Dėka besisukančio rėmo su purkštukais vežimėlis yra 

plaunamas iš vidaus, o fiksuotos dalys plauna vežimėlį iš išorės. Plovimo skystis 

perduodamas siurblio pagalba, kuris pagamintas iš nerūdijančio plieno. 

Naudojant elektrinį šildytuvą plovimo koncentratas yra pašildomas, garų 

purkštukų pagalba arba kombinuotu būdu.  

 Plovimas vykdomas naudojant recirkuliacinį vandenį iš rezervuaro, o 

skalavimui naudojamas vanduo iš vandentiekio. Skalavimui naudojami 

purkštukai ir fiksuotos dalys, įrengti kartu su purkštukais.   

 Ploviklio koncentratas į rezervuarą patenka automatinės sistemos ir 

dozavimo pagalba. 

Naujo modelio pranašumai: 

- Geresnis plovimas ir skalavimas; 

- Sumažintas plovimo laikas ir ploviklio kiekis; 

- Padidintas našumas;  

- Geresnis vežimėlio sukibimas; 

- Sumažinti įrengimo matmenys; 

- Variklio pavarų dėžė vietoj hidraulinės pavaros; 

- Mažesnės elektros sanaudos; 

- Durys atidaromas iš dešinės arba iš kairės; 

- Padidintas saugumo lygis. 

Priedai: 

- Automatinė padavimo sistema ir plovimo skysčio dozavimas (su 

pamatuota koncentracija); 

- Juostinis filtras; 

Įrenginys atitinka GOST, Europos Tarybos derektyvas №  2006/42/ЕС ir 

2006/95/EC  ir USDA taisykles. 
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Techniniai parametrai: 

 

Našumas  Vežim./val maks. 30 

Rezervuaro talpa л 600 

Pašildymas,garai bar/ oC garai 3-10/135 

Galingumas, garai kw 9 

Pašildymas,elektra kw 33 

Galingumas, elektra kw 42 

Maitinimo įtampa V/ F/ Hz 400/3/50 

Siurblio srautas m3/val 62 

Siurblio slėgis bar 3-4 

Siurblio galingumas kw 7.5 

Nutekėjimas R ″ 2” 

Nuotekų slėgis  bar 3-8 

Svoris kg 1200 

 

 

Matmenys: 

 

Darbinis ilgis mm 1980 

Ilgis su pakrovimo moduliu mm 2613 

Plotis mm 2488-3720 

Aukštis be ventiliatoriaus mm 2265 

Aukštis su ventiliatoriumi mm 2695 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


