Microclean
Maxiclean
Masterclean

GBP TVÄTTAR FÖR MASKIN VERKTYG OCH SMÅ DELAR
GBP’s industritvättar är utvecklade I samarbete med expertis inom området. Vi har inte bara tagit hänsyn till att
maskin- och motordetaljer behöver rengöras effektivt för att kunna fungera längre, utan också till tiden,
pengarna och miljön
Snabb rengöringsprocess I kombination med konkurrenskraftiga priser och driftssnålhet ger bättre ekonomi.
Våra tvättar är utrustade med ventilationskåpa och kan enkelt anslutas till befintligt ventilationssystem.
Tvättmaskinen ger dig en bättre arbetsmiljö på köpet.
Eftersom vi sedan många år tillbaka har tillverkat industritvättar, känner vi väl till de problem som kan vara
förknippade med rengöring av detaljer inom olika industrigrenar.
Tvättarna tillverkas i vår modern maskinpark, vilket eliminerar riskerna med ojämn kvalitet. ”Know how” och
jämn kvalitet är viktigt, när du väljer leverantör.

MICROCLEAN
Vår minsta maskin är lämplig för service- och
bilverkstäder. Microclean kan placeras direkt på
en arbetsbänk eller hängas upp på en vägg i
lämplig höjd.
Tvättgodset tvättas manuellt och är idealistiska
lösningen för tvättning av små maskin- och
motordelar.

CE 2002
Samtliga GFBP tvättar är CE ceritifierade

SPAR TID OCH FÖRBÄTTRAR ARBETSMILJÖ

MAXICLEAN
Maxiclean har två tvättsystem, som kan användas
samtidigt eller separate.
Godset kan antingen placeras I det stängda utrymmet
och tvättas automatiskt av tre munstycken, eller tvättas
manuellt med tvättborste.
Tvätten är utrustat med ställfötter som standard. En
hjulsats finns som tillbehör, för att tvätten skall kunna
förflyttas mellan olika arbetsplatser.

MASTERCLEAN
Även Masterclean har två tvättsystem som I likhet med
Maxiclean kan användas tillsammans eller separate.
Tvättgodset kan rengöras I det slutna utrymmet där det
spolas automatiskt av sex rörliga munstycken från både
under- och översida, eller tvättas manuellt med borste.

TEKNISK INFORMATION

Art Nr.
MICROCLEAN

Art Nr.
MAXICLEAN

Art Nr.
MASTERCLEAN

515x170x335 mm

900x410x310 mm

770x400x370 mm

1 St

1 St

(Stängd lucka)
1 St

-

3 St

3 St

515x340 mm

930x230 mm

840x200 mm

20 kg

100 kg

100 kg

-

830 mm

870 mm

28 l/min

28 l/min

28 l/min

1

1

3

1

1

1

8l

30 l

30 l

590x250x625 mm

970x700x1130 mm

1010x710x1300 mm

24 kg

72 kg

96 kg

1

1

1

1

1

1

85 watt

85 watt

3x85 watt

X

X

X

Microclean

Maxiclean

Masterclean

36 186 Tvättkorg
420x270x190 mm

X

X

36 188 Tvättkorg
250x120x90 mm

X

X

36 191 Hjulsats

X

BENÄMNING
Tvättutrymme (BxDxH)
Anslutningsstos för
ventilation
Antal spolmunstycken
(over spolning)
Tvättbord (BxD)
Max tvättvikt
Tvättbordets höjd
Pumpens kapacitet
Antal pumpar
Tvättpistol med borste
Tankvolym
Yttermått BxDxH utan
länkhjul
Maskinvikt
Filter, sedimentering
Nätsil vid pump
Anslutningseffekt
220-240 V/50 Hz

TILLBEHÖR

Tvättvätska, KallAvfettning eller liknande
Med flampunkt minst
70 grader C.

Art Nr.

Benämning

36190 Ventilationsslang

X
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