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Høj standard
og stor
driftsikkerhed

“Vi designer enkle og brugervenlige
anlæg, der giver en driftsikker
produktion med rene emner hver dag
året rundt uden at belaste miljøet
unødigt”

Kunder indenfor bil-, metal- og plast-, luftfarts-, energi-, medicinal-, og
elektronikbranchen m.fl. regner med Cleentek.
Vores kunder tæller nogle af de største og mest anerkendte europæiske
og internationale virksomheder, der alle kender værdien af en solid og
kvalitetsbevidst samarbejdspartner.
Cleenteks distributionsnet er særdeles veludviklet i både Europa og
Skandinavien. Men vi er også tilstede i store dele af verden såsom, Mellemøsten,
Asien og Nord- og Sydamerika, hvilket betyder maksimal adgang til rådgivning
og service.
Enkelt design og stor brugervenlighed
Hos Cleentek satser vi på produkter af en høj
standard. Derfor arbejder vi omhyggeligt
med alle detaljerne på vores anlæg, så
driftsikkerheden er i top. Kvalitetsprodukter
må også se godt ud! Vi designer alle vores
anlæg, så de præsenterer sig neutralt
og enkelt. Der er derfor få udvendige
installationer, der kan genere i den daglige
produktion. At begrænse støjniveauet
er noget vi vægter højt, derfor isolere vi
støjende enheder ved at indbygge dem i
anlægget. Hos Cleentek får du en driftsikker
og enkel maskine - med de nødvendige
betjeningsmuligheder.
Fleksibilitet er vores force
Cleenteks program omfatter både kabine
anlæg og modulopbyggede in-line-vaske
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anlæg. Det giver dig som kunde stor
fleksibilitet til at sammensætte maskinen
netop efter dine behov. Sammen med en lang
række ekstraudstyr, leverer vi maskinen til
netop de opgaver, du skal have løst.
Maskinstandarder
Alle vores maskiner er CE-mærket, og
produceres i overensstemmelse med
maskindirektivet 2006/42/EF - og elektriske
installationer ifølge standarden
EN/IEC 60204-1.

PRODUCED
BY HESØ A/S*

INTRO / SIDE 3

Tunnelvask

Compo
Cleener

Compo Cleener 1040 vask - skyl - tørring med 63 Amp. rustfrit styreskab.
TM

™

IDEAS FOR
CLEANING*

Effektiviserer logistikken
i din virksomhed
Hvis du ønsker et meget fleksibelt vaskeanlæg, er det Compo Cleener , du skal vælge. Tunnelvaskeren Compo
Cleener er opbygget af moduler, der kan indeholde vask, skyl, passivering, demiskyl og tørrezone. Med andre
ord – du kan sammensætte anlægget efter dit behov for optimal rensning af netop dine emner. Anlægget fås fra
båndbredde 200 op til 1000 mm som standard og du kan på den måde tilpasse maskinen efter dine opgaver.
TM

TM

Compo Cleener 1040 med 80 Amp. rustfrit styreskab med dampkondensator.
TM

Maskinens funktion
Processen foregår som en kontinuerlig drift
af emner i gennemløb. Compo Cleener
er designet, så den kan placeres direkte i
produktionslinjen eller i forbindelse med en
robot for en kontinuerlig rensning af emner
døgnet rundt. Dermed er den med til at
effektivisere logistikken i din virksomhed.

Design og brugervenlighed
Compo Cleener er designet totalt i rustfri
stål både indvendig og udvendig. For at give
maskinen et enkelt og neutralt udseende
har vi indbygget mange af dens dele. I
praksis betyder dette design, at der er få
installationer udvendigt på anlægget, der er
til gene for dem, der betjener det.

Anlægget er robust konstrueret i rustfri stål
og har en stor kapacitet, der gør, at den kan
behandle op til flere tons emner pr. time.
Dens konstruktion medvirker også til at
isolere maskinen for både varme og støj.
Det ydre støjniveau fra maskinen bliver
derfor mindsket meget, og den kan pga.
varmeisolationen gennemføre de valgte
cyklus ved høje temperaturer.

At anlægget er kompakt bygget betyder
også, at det bliver mere enkelt at betjene.
Anlægget er som standard styret af en
Siemens S7 1200 PLC, og på ydersiden ses kun
et Touchscreen af typen KTP 700, til at betjene
anlægget. Herfra kan du let programmere og
styre hele maskinens cyklus samt foretage
forskellige justeringer som fx hastighed og
væsketemperatur til den enkelte vask.

TM

TM

Vask døgnet rundt
Compo Cleener er ideel til at indsætte i
hvilken som helst produktionslinje, hvor den
skal arbejde i døgnets 24 timer. Anlægget er
udstyret med et effektivt tilbageløbssystem,
der leder væsken gennem et filtersystem, så
vaskevandet kontinuerligt filtreres. Filtrene
opsamler løse spåner fra de rengjorte
emner og er lettilgængelige og nemme at
rengøre. På tryksiden af pumpesystemet er
der monteret effektive trykfiltre for at undgå
tilstoppede dyser, som forringer vaske-/
skylleresultatet.
TM

Compo Cleener modeller
TM

MODEL

CC 1020

CC 1030

CC 1040

CC 1050

CC 1060

CC 10100

Båndbredde

200 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

1000 mm

Rensehøjde

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

Patronfilter 10”

400 μ

400 μ

400 μ

400 μ

400 μ

400 μ

Indløbshøjde

975 mm

975 mm

975 mm

975 mm

975 mm

975 mm

Maskindybde (afh. af tank str.)

1000 mm

1100 mm

1200 mm

1300 mm

1400 mm

1800 mm

Maskinlængde - VT

2600 mm

2600 mm

2600 mm

2600 mm

2600 mm

2600 mm

Maskinlængde - VNST

3900 mm

3900 mm

3900 mm

3900 mm

3900 mm

3900 mm

0,5 - 2,3

0,5 - 2,3

0,5 - 2,3

0,5 - 2,3

0,5 - 2,3

0,5 - 2,3

50 kg pr. meter

50 kg pr. meter

50 kg pr. meter

50 kg pr. meter

50 kg pr. meter

50 kg pr. meter

145 l

145 l

145 l

145 l

145 l

300 l

Båndhastighed - (afh. af gearing)
Maks. belastning
Tankvolumen
Tanktemperatur

30 > 75˚C

30 > 75˚C

30 > 75˚C

30 > 75˚C

30 > 75˚C

30 > 75˚C

Vaskepumpe - rustfri (standard)

CDX 200/20

CDX 200/20

CDX 200/20

CDX 200/20

CDX 200/20

kontakt sælger

Skyllepumpe - rustfri (standard)

CDX 120/12

CDX 120/12

CDX 120/12

CDX 120/12

CDX 120/12

kontakt sælger

Antal B-dyser - vask/skyl

52 / 26 stk.

68 / 34 stk.

84 / 42 stk.

92 / 46 stk.

112 / 56 stk.

184/ 92 stk.

9 kw

9 kw

18 kw

18 kw

18 kw

18 kw

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

Varmelegeme
El-tilslutning

CC 1040 vask/skyl/tørring.

TM
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Tromlevask

Drum
Cleener

DC1040 - vask, skyl og tørring.

™

IDEAS FOR
CLEANING*

Modulopbyggede
tromlevaskere

Nem adgang til tromlen.

Drum Cleener standard
Som standard er Drum Cleener fuldisoleret og
opbygget med nem adgang via tophængslede
gasdæmpede låger til de forskellige
arbejdsfunktioner på anlægget.
Emnerne tilføres manuelt eller direkte fra
produktionslinie.
Anlægget er udstyret med Siemens PLC og
tilhørende touch screen.
TM

TM

Produktegenskaber
• Vaske, skylle, afblæsning, passivering,
demiskyl, tørrezoner efter eget valg.
• Rustfrie isoleringsplader.
• Mulighed for flere typer af rustfrie tromler.
• Rustfrie syrefaste varmelegemer.
• Rustfrie dyserør med rustfrie dyser.
• Lettilgængelige rustfrie spånfiltre.
• Regulering af omdrejninger på tromle
• Styres via Touch screen og PLC.
• Rustfrit styreskab.
• Rustfrie pumper.

Drum Cleener serien er et tromlevaskeanlæg til affedtning af
mindre emner, som fremstilles i moduler efter kundens ønsker.
Standardanlæggene består som udgangspunkt af vask, skyl og tørring,
men kan udbygges med flere vaske-, skylle-, afblæsnings og tørremoduler
alt efter behov.
TM

Ekstra udstyr
Drum Cleener kan udstyres med ekstraudstyr
så de enkelte sektioner passer til kundens
ønsker. Drum Cleener kan kobles direkte til
produktionslinie eller robotcelle, således den
kun er i drift når der er emner til vask.
TM

TM

Tromlen roteres via kædetræk.

Tromlen set indefra.

Drum Cleener modeller
TM

MODEL

DC 1025

DC 1040

DC 1050

DC 1060

Rensediameter

Ø250 mm

Ø400 mm

Ø500 mm

Ø600 mm

Patronfilter 10”

400 μ

400 μ

400 μ

400 μ

Ind- og udløbshøjde

DC 1025 vask/skyl/tørring.

1120 / 750 mm

1120 / 750 mm

1120 / 750 mm

1120 / 750 mm

Maskindybde

1150 mm

1300 mm

1400 mm

1500 mm

Maskinlængde - VNST

2950 mm

2950 mm

2950 mm

2950 mm

Maskinhøjde

2100 mm

2100 mm

2100 mm

2100 mm

Tromlehastighed

2-8 o/min.

2-8 o/min.

2-8 o/min.

2-8 o/min.

Tankvolumen - vask / skyl

235 / 235 l

235 / 235 l

235 / 235 l

235 / 235 l

Vaskepumpe - Rustfri (standard)

CDX 200/20

CDX 200/20

CDX 200/20

CDX 200/20

Skyllepumpe - Rustfri (standard)

CDX 120/12

CDX 120/12

CDX 120/12

CDX 120/12

30 > 75˚C

30 > 75˚C

30 > 75˚C

30 > 75˚C

Tanktemperatur
Pumpekapacitet
Dysetryk / antal B-dyser - vask / skyl
Varmelegeme - vask / skyl
Tørretemperatur

TM
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60 - 210 l/min.

60 - 210 l/min.

60 - 210 l/min.

60 - 210 l/min.

2 bar / 22 / 9 stk.

2 bar / 22 / 9 stk.

2 bar / 23 / 12 stk.

2 bar / 32 / 12 stk.

9 / 9 kw

9 / 9 kw

9 / 9 kw

9 / 9 kw

20 > 110˚C

20 > 110˚C

20 > 110˚C

20 > 110˚C

TM
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Frontlåge

Twin
Cleener

™

IDEAS FOR
CLEANING*

Den robuste løsning

Det effektive motordrevne, kvadratiske vaske-system er et unikt og banebrydende system.

Maskinens funktion
Emnerne bliver ligesom i DF-serien high-flow
spulet af dyserørene, der roterer ved enten
spuletryk eller mekanisk drev. Dyserørene er
med fladstråledyser, som sikrer et effektivt
vaskeresultat.
Design og brugervenlighed
Twin Cleener er udført i et kompakt og
enkelt design. Selvom den er konstrueret til
at klare mange forskellige opgaver, er det
alligevel en vigtig del af maskinen, at den
ikke er kompliceret – hverken at se på eller
at betjene.
TM

Det nyeste vaskeanlæg i Frontlåge-familien er Twin Cleener , der kan fås i følgende 4 modeller: TC 90, 130, 150
og 200. Maskinen er som standard et to-trins-anlæg. Det vil sige, at den kan anvendes til følgende processer:
Vask - Skyl eller Vask - Passivering. Den er udført i en særdeles robust konstruktion, som uden problemer kan
behandle emner op til 2000 kg.
TM

Anlæggene er forberedt for montering
af diverse ekstraudstyr såsom tørring,
filtreringsenheder, olieskimmere,

Det absolut bedste skiftesystem mellem vask og skyl findes i
Twin Cleener -serien.
TM

udsugnings-/ dampkondensator, lænse
pumpe og kemidosering. Alt sammen enheder
der kan indbygges i maskinen uden udvendige
installationer, hvilket betyder, at det fortsat er
en kompakt maskine med rene linjer.
Udstyr
Som standard bliver Twin Cleener
konstrueret med kvadratisk vaskesystem,
samt udstyret med en Siemens PLC S7/1200
med tilhørende touch screen hvor der er
mulighed for at programmere de forskellige
vaskecykluser.
TM

Der findes desuden en række ekstraudstyr til
Twin Cleener .
Se listen over options på side 20.
TM

Nem adgang til anlægget, pumpeenheder m.v.

Twin Cleener frontlåge modeller
TM

MODEL
Renseareal

TM

TM

TC150

TC200

1500 x 1500 mm

2000 x 2000 mm

Rensehøjde

900 mm

1000 mm

1000 mm

1250 mm

955 mm

960 mm

920 mm

920 mm

Maskindybde

1200 mm

1600 mm

2035 mm

2535 mm

Maskinbredde

2300 mm

3000 mm

3210 mm

3410 mm

2300 / 3100 mm

2550 / 3700 mm

2550 / 3700 mm

2750 / 3950 mm

Maskinvægt

850 kg

1750 kg

2120 kg

2650 kg

Max belastning

500 kg

1000 kg

2000 kg

2000 kg

Tankvolumen - vask / skyl

400 / 300 l

600 /400 l

850 / 400 l

1150 / 500 l

Tanktemperatur

30 > 90˚C

30 > 90˚C

30 > 90˚C

30 > 90˚C

Rustfri pumpe -Vask (Standard)

Lowara 1604

Lowara 1604

Lowara 1604

Lowara 1604

Rustfri pumpe -Skyl (Standard)

Lowara 1603

Lowara 1603

Lowara 1603

Lowara 1603

Pumpekapacitet - vask / skyl

200 / 160 l/min.

200 / 160 l/min.

450 / 200 l/min.

480 / 200 l/min.

Dysetryk - vask / skyl / antal A-dyser

6 / 2 bar / 40 stk.

6 / 2 bar / 53 stk.

6,5 / 2 bar / 60 stk.

6,5 / 2 bar / 75 stk.

18 / 9 kw

18 / 18 kw

27 / 15 kw

36 / 18 kw

Varmelegeme -vask / skyl
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TC130
1300 x 1300 mm

Læssehøjde

Maskinhøjde (lukket / åben)

Enkelt design med rene linier - det er
Twin Cleener . Her ses type TC90.

TC90
900 x 900 mm

TM
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Frontlåge

DF-serien
Kompakt design og
robust enkelhed
Frontlågen – også kaldet DF-serien – hører
til familien af forskellige kabineanlæg, som
Cleentek har i sit program. Maskinerne har en
vertikal åbning i fronten, og den vasker emnerne
via de roterende dyserør. DF-seriens anlæg
udmærker sig især ved at kunne vaske store emner
med en vægt på op til 2000 kg og en længde på
max 2.000 mm.

IDEAS FOR
CLEANING*

DF serien er enkel og robust konstrueret og
leveret til at klare emner op til 2000 kg.

DF 1300 med lastrampe.

Roterende dysebom fra oven og roterende
dyserør fra neden.

Maskinernes funktion
Emnerne bliver high-flow spulet af
dyserørene, der roterer ved enten spuletryk
eller mekanisk drev. Dyserørene er med
fladstråledyser, som derfor sikrer et effektivt
vaskeresultat.

Selve vaskeprocessen og alle anlæggets
tekniske funktioner styres af Vision
2000/3000 software, så faktisk kan det ikke
blive mere enkelt.
Vi lægger vægt på, at det ikke kræver en
større videnskab af dig, for at du kan anvende
maskinen. Derfor er betjeningspanelet på
frontlågens yderside ligeså enkelt som resten
af dens design.

display. Visionstyringen giver dig mulighed
for digitalt at indstille temperaturer og
procestider for vaskeprogrammet, og du
kan til enhver tid afbryde og genstarte
programmet. Du vil ligeledes også kunne
aflæse eventuelle fejlmeldinger fra maskinen
via det digitale display.

Maskinen er fuldisoleret med rustfrie
isoleringsplader, og vaskevandet kan
derfor varmes helt op til 90° C. En normal
driftstemperatur ligger på 50 – 65° C.
Design og brugervenlighed
DF-serien er udført i et kompakt design og
har et udseende, der udstråler enkelhed.

Frontlåge modeller
MODEL
Renseareal

DF 700

DF 1000

DF 1300

DF 1600

DF 2000

Ø700 mm

Ø1000 mm

Ø1300 mm

Ø1600 mm

Ø2000 mm

Rensehøjde

450 mm

700 mm

1050 mm

1200 mm

1400 mm

Læssehøjde

940 mm

850 mm

940 mm

940 mm

975 mm

Maskindybde

1020 mm

1410 mm

1690 mm

2090 mm

2400 mm

Maskinbredde

1260 mm

1650 mm

1920 mm

2320 mm

2800 mm

Maskinhøjde - Åben

2300 mm

2630 mm

3550 mm

3850 mm

4300 mm

Maskinvægt

300 kg

500 kg

750 kg

1475 kg

1850 kg

Max belastning

300 kg

500 kg

500 kg

1000 kg

2000 kg

200 l

500 l

600 l

950 l

1500 l

Tankvolumen
Tanktemperatur

DF1300 med transportvogn.

Udstyr
Vaskeanlægget er udstyret med Vision
2000-/ 3000-styring. I praksis betyder det,
at betjeningspanelet består af et enkelt
og praktisk soft touch-panel og et digitalt

For at få en maskine, der er fuldt ud tilpasset
dine behov, har du mulighed for at tilkoble
en række ekstraudstyr. Se listen over options
på side 20.

30 > 90˚C

30 > 90˚C

30 > 90˚C

30 > 90˚C

30 > 90˚C

Pumpe

NM 25/160

AE NM 25/20

AE NM 40/16

AE NM 40/20

BE NM 40/20 AE

Pumpekapacitet

160 l/min.

220 l/min.

350 l/min.

550 l/min.

700 l/min.

3 bar / 40 stk

4,5 bar / 46 stk.

4 bar / 72 stk.

4 bar / 80 stk.

4 bar / 104 stk.

9 kw

9 kw

18 kw

27 kw

36 kw

Dysetryk / antal A-dyser
Varmelegeme

*Anlæggene fåes også i dobbelt bredde
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FRONTLÅGE / SIDE 11

Toplåge

DT/RT-serien

DT-serien er produceret i totalt rustfri
konstruktion såvel indvendig som udvendig,
hvilket gør dem både støj- og varmeisolerede.
Endvidere er DT-anlæggene udstyret med
Vision 2000-styring. Dermed kan du via det
digitale display og kontrolpanelet med soft
touch-taster programmere vaskeprogrammet
efter behov.
RT-serien
Maskinerne i RT-serien findes i 3 modeller;
RT-700, 900 og 1150. Alle tre modeller er
opbygget med en simpel og pålidelig styring
og er altid driftsikker. Anlæggene, der alle
er udført i rustfrit stål, indeholder mulighed
for både at regulere temperaturen mellem
30-60° C og rensetiden på mellem 0 – 30
minutter. Derudover er de 3 modeller født
med en niveauføler, som sikrer pumpe og
varmelegeme mod for lav væskestand.

IDEAS FOR
CLEANING*

Enkel at anvende og effektiv i brug
Cleenteks Toplågeanlæg findes i to serier; DT- og RT-serien. Fælles for maskinerne i begge
serier er, at de har åbning i toppen, og emnerne vaskes i en roterende kurv. Du kan endvidere
få maskinerne i forskellige størrelser alt efter behov.

RT-serien med fuldt åbent låg sikrer nem
adgang til vaskekurv.

Toplågemodel kan med fordel monteres med
motordrev på vaskekurv.

Maskinernes funktion
De beskidte emner placeres i maskinens
ind-byggede vaskekurv, der roterer under
hele rensningen. Emnerne gennemgår en
3-punktsspuling med høj flow-kapacitet og
med en opvarmet, vandbaseret væske.

DT-serien
I DT-serien findes der 2 modeller: DT 700c og
DT 800c. Begge modeller er opbygget som
en kombination af automatisk vaskecyklus
og manuel rensemulighed med pistol og
børste. Du kan anvende begge modeller
såvel centralt som decentralt alt efter behov.
DT-serien kan opvarme væsken op til 90˚
C, og anlæggene er pga. deres effektive
isolering særdeles lydsvage i drift. De 2
modeller er født med en niveauføler, der
sikrer pumpe- og varmelegeme mod for lav
væskestand.

Design og brugervenlighed
Toplåge-anlæggene har alle et kompakt
design, der får dem til at fremstå lige så
enkle, som de er at bruge i praksis.
Anlæggene i både DT- og RT-serien har et
simpelt betjeningspanel, hvorfra du kan styre
din vaskeproces efter behov.

Anlæggene anvendes bl.a. med succes
i producerende virksomheder, grafiske
virksomheder, servicevirksomheder, autobranchen, samt off shore og marinesektoren.

RT-anlæggene bliver typisk anvendt på
maskinværksteder, i den producerende
industri, samt i off shore og marinesektoren.
Udstyr
Der findes en række ekstraudstyr til RT-/
DT-serien, så maskinerne kan sammensættes
nøjagtig efter dine behov. Der findes
følgende dele som ekstraudstyr:
• Olieskimmer
• Gearmotortræk på kurv
• Ugeur for opvarmning og olieskimmer
• Mellembundsfilter (standard i DT-serien)
• Udsugning
• Lænsepumpe
Se også listen med options på side 20.

Toplåge modeller
RT 700

RT 900

RT 1150

DT 700 C

DT 800 C

Renseareal

MODEL

Ø690 mm

Ø890 mm

Ø1140

Ø690 mm

Ø790 mm

Rensehøjde

450 mm

500 mm

700 mm

450 mm

450 mm

Læssehøjde

840 mm

565 mm

590 mm

840 mm

920 mm

Maskindybde

850 mm

1300 mm

1700 mm

880 mm

1070 mm

Maskinbredde
Maskinhøjde (lukket/åben)

1090 mm

1220 mm

1030/1680 mm

1100/1820 mm

120 kg

200 kg

300 kg

100 kg

150 kg

100 kg

200 kg

300 kg

100 kg

150 kg

Pumpe
Pumpekapacitet (ved standard pumpe)
Dysetryk / Antal dyser (ved standard pumpe)
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1550 mm
1400/2200 mm

Max belastning
Tankvolumen

RT-serien - enkelt og prisgunstigt anlæg.

1300 mm
1150/1920 mm

Maskinvægt

Tanktemperatur

DT-serien - topisoleret anlæg
og særdeles lydsvag.

1000 mm
980/1620 mm

Varmelegeme

100 l

250 l

400 l

100 l

180 l

30 > 60˚C

30 > 60˚C

30 > 60˚C

30 > 90˚C

30 > 90˚C

NM 2AE

NM 25/20 AE

NM 40/16 AE

NM 2AE

NM 25/160 AE

100 l/min.

220 l/min.

360 l/min.

100 l/min.

140 l/min.

2,4 bar / 22 stk.

4,5 bar / 60 stk.

4 bar / 80 stk.

2,4 bar / 22 stk.

3 bar / 23 stk.

9 kw

9 kw

9 kw

9 kw

9 kw

TOPLÅGE / SIDE 13

Special
Løsninger

IDEAS FOR
CLEANING*

DF 1400 - vask/skyl/tørring - gennemløbsversion.

TC150 med dobbelt ladesystem.

Når standardløsningen
ikke kan bruges
Der vil være situationer hvor Cleentek ikke umiddelbart har løsningen på hylderne. Men det er der også råd
for. Vi har flere gange fremstillet specialudgaver af Compo Cleener , Twin Cleener , Drum Cleener ,
DF-frontlåge, RT/DT-toplåge - og vi finder også en løsning på dit specielle vaskebehov.
TM

TM

TM

TC130 med automatisk loading af emnerist.

CC 1040 Vask/skyl/Tørring til den
grafiske industri til vask af kurve, og
med udsugning ved indløbet.

RT-toplåge med emnerotation.

TC 130 - dobbeltlåge.
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DC 1040 - vask/skyl/tørring med føder ved indløb og transportbånd ved udløb med vægtsensor.

DF-frontlåge med manuel højtryksrensning.

DF-frontlåge med vask, tørring + køling.

PRODUCED
BY HESØ A/S*
Special Compo Cleener for sintermetal emner - vask/ultralyd/skyl/tørring og
afkøling.
TM

Dobbelt DF 900 - vask/skyl.

Special Compo Cleener med 5 gennemløbs baner for afkøling
TM

DC 1025 - vask/skyl/tørring med båndbane
ved indløb.
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Special DF2200 for emner som håndteres via traversbane

Special robotløsning til håndtering af kurve - Affedtning via spul
og ultralyd.

Special DF 1600, vask af transportvogne med
lav indlæsnings højde.

Special D 1400 Dyppevasker
med agitering af emnerne.
Special DF 2600 for Plastfixture i den
grafiske industri, vask/skyl/skyl og tørring.

IDEAS FOR
CLEANING*
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Special DC 1060 med 9 zoner, vask/skyl og tørring samt vibrations
føder og transportbånd for tømning.
Special toplåge for vask af
krumtap aksler. Vask/skyl og tørring betjent af robot.
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IDEAS FOR
CLEANING*

Options:

Skyl
Tørrin
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Sammensæt den optimale løsning
Ekstraudstyr til Compo og Drum Cleener

TM

som ekstraudstyr til Compo og Drum Cleener fås følgende dele:
TM

• Ind-/ og udløbsbaner tilpasset efter behov
• Transportbånd: Rustfri stål eller plast
• Transportsystem med medbringer eller udformet efter emnekontur
• Takt-/ fotocellestyring af transportbåndet
• Forskellige vaskekurve og fiksturer
• Filtreringssystem
• Olieskimmere/ olieseparator
• Udsugning
• Dampkondensator
• Kemidosering
• Lænsepumpe

Ekstraudstyr til frontlåger og toplåger

Til de øvrige vaskeanlæg i vores program fås følgende ekstra dele:
• 7-døgnstimer for opvarmning og/ eller olieskimmer
• Trykluftafblæsning efter vask
• Tørring
• Lænsepumpe
• Olieskimmer
• Ventilator/ dampkondensator til fjernelse af vanddamp
• Motordrev af kurv for ensartet rotation - Toplåge
• Motordrevet kvadratisk vaskesystem - Frontlåge
• Trykfilter for effektiv filtrering af væske
• Automatisk kemidosering og vandpåfyldning
• Transportvogn med spildbakke
• Lastrampe med spildbakke
• Forskellige kurve og fiksturer
• Kemiprogram

Eksempel på vask, skyl og tørring.

Compo Cleener udstyr
TM

Til de enkelte moduller findes der en lang række af forskelligt ekstraudstyr, som du kan koble på de enkelte moduler
og opnå en løsning, der er totalt tilpasset dit behov.
Som det ses på ovenstående skitse kan man skræddersy sit eget anlæg efter egne krav. Anlægget kan opbygges til
vask/affedtning, skyl/demiskyl, passivering, tørring, hvorefter emner kan komme videre i produktionen.

Dampkondensator

Ventilator, rustfri HL 10.

Trykfiltre Type 2 - dobbelt.

Olieseparator Cobra.

Inspektionsrude.

Kemidosering.

Skiveolieskimmer.

For yderligere information om ekstraudstyr til de forskellige anlæg kontakt venligst Cleentek,
så hjælper vi dig med at sammensætte den helt rigtige løsning efter dit specifikke behov.
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Båndolieskimmer.

Olieseparator SEPP P2
integreret.

Compo Cleener er særdeles servicevenlig. Den er monteret med let
aftagelige servicelåger, hvorefter man har nem adgang til servicering
af anlægget.
TM

Vi har båndtyper til alle opgaver.
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Options:

Kurve & fixturer

I Cleentek’s program finder du alle de forskellige typer vaskekurve og
fixturer, som er nødvendige for dig ved vask af mindre emner. Vi har et
stort standardprogram, så kontakt os for prospekt.

Type 2 trykfilter
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Patronfilter 10”

Vi har
produceret og
solgt maskiner
til følgende
brancher og
områder

PRODUCED
BY HESØ A/S*

Indløbsføder.

Drejebord.

Magnetkerne til trykfiltre.

Manuel vaskepistol.

Olieseparator, type: SEPP P1.

Ventilator HL-14.

Kemi

Hos Cleentek fører vi endvidere en række forskellige kemiprodukter til
brug i vores maskiner. Kontakt os for vejledning omkring de forskellige
produkter – vi hjælper dig gerne til at vælge rigtigt.

Differencetryk overvågning
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Automotiv
Plast
Metal
Aviation/luftfart
Kemisk industri
Medicinal industri
Militær
Optisk industri
Elektronik industri
Hydraulisk industri
Energi
Skibs industri
Vindmølle industri
Renovering
Off shore
Hospitalssektor
Print industri
Træ industri

PRODUCED
BY HESØ A/S*

Design og
Innovation
Cleentek satser på innovation og rene linjer. Derfor
producerer vi vores vaskeanlæg i et stilrent design,
der fremstår neutralt og enkelt.

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl. 05.2020

For os betyder et enkelt design også
brugervenlighed og kvalitet, der giver dig en
driftsikker produktion hver dag året rundt uden at
belaste miljøet unødigt – også i fremtiden.
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