MY

KA

KONTEJNER

MYCÍ ZA ÍZENÍ CLEANER ROBOT, MODEL C PRO VYSOKOTLAKÉ MYTÍ A DEZINFEKCI
ODPADNÍCH NÁDOB VELMI HORKOU VODOU
VNIT NÍ A NÁSLEDNÉ VN JŠÍ MYTÍ ODPADNÍCH NÁDOB
POHON NÁSTAVBY POMOCÍ PTO MONTOVANÉ NA P EVODOVKU
PODVOZEK : 12, 15 A 18 T

My ka se zadním nakládáním

Objem nádrže
Rozvor
Celková hmotnost

4000 l
3690 mm
12 t

Objem nádrže
Rozvor
Celková hmotnost

6100 l
3690 mm
15 t

Objem nádrže
Rozvor vozidla
Celková hmotnost

7000 l
3800 mm
18 t

VODNÍ NÁDRŽ
Nádrž je vyrobena z nerezové oceli , má oblé st ny a hrany. Je rozd lena do komor (všechny komory mají
podélné vlnolamy):
a) Centrální komora na špinavou vodu, objem 7000/6000/4000 l
b) Bo ní nádrže na istou vodu, spojené k sob , s celkovým objemem 7000/6000/4000 l
MYCÍ KOMORA
Konstrukce montována na rám z lisované oceli, panely jsou z nerezové oceli . Zadní dve e jsou vodot sné, a
proto nedochází k žádnému úniku vody b hem mycího cyklu.
Komora na špinavou vodu je vyrobená z nerezové oceli, má objem 1.500 l, a je spojena s p e erpávacím
erpadlem.
Nerezové m ížkové filtry zadržují pevné ástice odpadu p ed nasátím špinavé vody z p e erpávacího
erpadla.
VYKLÁP
Vykláp

je ur en k uchycení a p eto ení odpadních nádob 110 - 1100 l DIN do mycí komory.

PTO
PTO je namontováno na p evodovku podvozku; automatická regulace otá ek motoru. PTO je montováno
na tlumi e a ovládáno z kabiny idi e; zapnutí PTO signalizuje p íslušná zelná kontrolka na ovládacím
panelu.
VODNÍ AGREGÁT
Vysokotlaká ponorná pumpa pro vnit ní a vn jší mytí odpadních nádob je vybavena speciálními písty;
pr tok vody a maximální pracovní tlak my ky CLEANER ROBOT pro vnit ní a vn jší mytí je 59 l/1' a 160
bar p i maximální teplot vody 80° C +/-5°.
OH

ÍVACÍ AGREGÁT

Naftový ho ák, výkon 120.000 Kcal/h; pracuje s 24 V nap tím. Podvozek musí být vybaven min. 55 A
alternátorem
Oh íva ze speciální oceli, pro p eh ívání vody, s nesva ovanou ocelovou spirálou.
Speciální konvertor vzduchu pro chlazení spalovací komory a p edoh ev vstupujícího spalovaného vzduchu
Vysoká ú innost spalovací komory (90 %) a maximální p enos tepla (pouze 250°C ve výfuku).
Termostat pro regulování teploty, bezpe nostní termostat maximální teploty, bezpe nostní p etlakové
ventily, p edeh ívací agregát 50° C.

MYCÍ AGREGÁT
Vnit ní mycí agregát s dv ma nerezovými mycími hlavami, které obsahují 5 otvor , každý obsluhuje
stejný po et trysek. Pod ob ma mycími hlavicemi jsou namontovány dva hydromotory, které p i
konstantní rychlosti ovládající sou asn rotaci a kmitání hlavice a umož ují tak stejnom rné umytí
povrchu odpadní nádoby. Mycí hlavice jsou dovnit odpadní nádoby nebo popelnice p epravovány dv ma
hydraulickými teleskopickými válci.
Vn jší mycí agregát s tryskou na fixním držáku k mytí povrchu kontejner .
OVLÁDACÍ PANEL
Ovládací panel tvo í vzduchot sná ocelová schránka, funkce jsou ovládány ru n nebo automaticky.
P.L.C. (Programovatelný adi , ízený logikou) pro ovládání nástavby, tla ítka pro zvedání odpadních
nádob, asový spína vnit ního mytí (ur uje po et cykl robota), po ítadlo cykl vnit ního mytí, tla ítko
s vnit ním osv tlením pro vnit ní mytí, voli pro vnit ní a vn jší mytí nebo vnit ní a následné vn jší mytí,
tla ítko ovládání ho áku, nouzové tla ítko.
VYBAVENÍ
2 majáky, 3 pracovní sv tla , automatický detergen ní systém - 30 l nerezová nádrž na istící p ípravky +
erpadlo, ru ní naviják s 15 m 3/8" vysokotlaké hadice, mycí pistole, kamera v zadní ásti nástavby a
monitor v kabin podvozku, zadní stupa ky.
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