Rengøring uden opløsningsmidler
... til større dele

Fordele ved bio.x

• Naturlig, biologisk proces
• Ingen opløsningsmidler, VOC-fri
• Rensevæsken er ikke-brændbar og
fuldstændig uskadelig

• Optimal rengøring med opvarmet
rensevæske på 41° C

• Stabil og slidstærk
• Sikker høj rense-evne
• Ingen specielle sikkerhedsforanstaltninger
• Med ikke-ætsende rengøringsmiddel

Bio-rensevæske
>ingen opløsningsmidler

MILJØBESKYTTEL SE OG SIKKERHED

bio.X T700 genererer et vandtryk på op til 6 bar, der gør det nemmere at opløse genstridig olie og fedt.

Perforeret metalplade i bunden af vasken, der beskytter
overfladen ved rengøring af
smådele (tilbehør).

Indvendig lys

Den justerbare dyse kan indstilles til
en hård eller blød stråle, hvilket gør
det lettere at rense steder hvor man
ellers ikke kan komme til..
Kobling sikrer enkel
udskiftning mellem dyse
eller medfølgende
børste.

Stabil rullevogn gør det muligt
at flytte bio.x'en til forskellige
steder (tilbehør).
Kontrolpanel med
energispareprogram, som
bruges feks. i weekender.

Filter sæt med
genandvendeligt filter (filter
str. 250 μm) der fanger
smådele.

Trykluft til tørring af rensede
dele, så de kan bruges med det
samme efter rengøring.

Dobbelt-vægget rensetank
med optimal varmeisolation

Aftapningsventil til
tømning af brugt væske.

Fordele
renseevne ved hjælp af
• Optimal
vandstrålens tryk. Genstridig olie og fedt

•
•
•
•

opløses hurtig.
Hurtig og nem montering af børste
Indstilling af dysen, så vandstrålen tilpasses
det præcise behov
Ideel til brug i produktionen
Energispare-funktion når den ikke bruges

Yderligere information:
DENIOS ApS | Dannevirkevej 6 | 7000 Fredericia
Telefon: 76 24 40 80 | Fax: 76 24 40 89 | www.denios.dk

Rengøringsbordet kan nemt betjenes
med en fodpedal.

Tekniske specifikationer
Udvendige mål B x D x H
Arbejdsflade B x D
Arbejdshøjde
Bæreevne
Netto vægt
Maksimum væskestand
Minimum væskestand
Power
Varmeenhed
Arbejdstemperatur
Pumpe
Arbejdstryk

bio.x T 700
1100 x 910 x 1725 mm*
750 - 900 mm x 550 mm
950 mm
200 kg
55 kg
100 l
60 l
1,1 kW
1 kW
41° C
ca. 4 l /min
6 bar

* Total højde med
låg åbent: 2400 mm
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