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Modell VS-UC och R

ULTRALJUDSTVÄTT
Vico ultraljudstvättar i serien VS-UC är en
industritvätt med en tank på 49-197L.
Tvätten är tillverkad i rostfritt stål 304, den
har integrerad värme, en digital reglering
och levereras med korg och lock. Tvätten
är väldigt robust, den är driftsäker och
otroligt effektiv. Den är väldigt enkel att
använda, underhålla samt rengöra.

Ultraljudstvätten R är en industritvätt
med en tank på 49-197L. Tvätten är
tillverkad i rostfritt stål 304, den har
integrerad värme, en manuell reglering
och levereras med korg och lock. Tvätten
är väldigt robust, den är driftsäker och
otroligt effektiv. Den är väldigt enkel att
använda, underhålla samt rengöra.

Skillnader mellan VC-UC och R
VS-UC har en digital panel, R har analog.
VS-UC är utrustad med ett fast, isolerat lock. R-modellen har ett avtagbart lock som ej är isolerat.
VS-UC har ytskimmerfunktion, vilkett innebär 3 ventiler istället för 2.

Kundanpassad Ultraljudstvätt
Genom egen tillverkning kan vi utforma anläggningar helt utefter kundens önskemål.
Vicos industrimodeller kan fås helt kundanpassade både vad gäller storlek och utrustning.
Vico är ledande inom segmentet kundanpassad ultraljudstvätt. Styrkan ligger i vår förmåga att kunna
leverera systemlösningar direkt anpassade till kundens behov utan att kostnaden skjuter i höjden.
Genom att anpassa tvätten efter kundens behov erhålls en bättre tvätteffekt, det går åt mindre
tvättvätska samtidigt som man får en energieffektivare tvättprocess.
Vi kan leverera ultraljudsanläggningen som en integrerad del av ett befintlig system eller utforma
kompletta anläggningar. Våra system ritas upp i CAD miljö i nära samarbete med kunden.

Toppmattad - TM / Toppmattad Snedskuren –TMS

SPOLTVÄTT
Vicos TM modeller är ett automatiskt
toppmatat tvättsystem med traditionell
toppmatad design. TM serien kan användas
för att tvätta mindre, medelstora och stora
delar. Delen som tvättas placeras på en
mekaniskt roterande korg som exponeras
för tvättvätskan genom effektiva
tvättmunstycken för att få delen så ren som
möjligt. Alla stålkomponenter tillverkas i
rostfritt stål.

Vicos TMS modeller är ett automatiskt
toppmatat tvättsystem med diagonalt
skuret lock för att förenkla pålastning av
delen som ska tvättas. TMS serien kan
användas för att tvätta mindre, medelstora
och stora delar. Delen som tvättas placeras
på en mekaniskt roterande korg som
exponeras för tvättvätskan genom effektiva
tvättmunstycken för att få delen så ren som
möjligt. Alla stålkomponenter tillverkas i
rostfritt stål.

Skillnader mellan TM och TMS
TMS är snedskuren och passar bra för tyngre föremål som ska tvättas, då det går något lättare
att lasta in. Det går även lätt att ansluta tvätten med en transportvagn.
Pumpen i TMS är en Lowara-pump av bättre kvalité.
TMS har en högre rostfri kvalité (AISI304), speciellt för starka vätskor.
TMS har ett veckotidsur.

Manuell - PM / Frontmatad - FM

SPOLTVÄTT

Vicos PM modeller är toppmatade
manuella tvättsystem, med
värmeelement tillverkade av rostfri stål.
PM tvättarna kan användas för att tvätta
mindre och medelstora mekaniska delar.
Med hjälp av pumpstyrningen genom
fotpedalen, så kan pumpen användas
med den exakta styrkan som krävs för att
få delen ren. Den manuella
pumpstyrningen sparar även energi.
Manuell produktrengöring tillåter dig
rengöra delar med svåråtkomliga ytor
med hög kvalité.

Vicos FM modeller är automatiska
frontmatade tvättsystem, designad för
alla olika storlekar av delar. De effektiva
pumparna tillsammans med roterande
tvättmunsktycken, skapar ett kliniskt
utförande. Delen placeras på
plattformen, för att sedan exponeras för
tvättvätskan genom jetstrålar i tvätten.

Kundanpassad Spoltvätt
Vico kan även utforma spoltvättar helt efter behov och önskemål.
Vico är ledande inom segmentet kundanpassad tvätt.
Styrkan ligger i att kunna leverera lösningar direkt anpassade till kundens behov utan att kostnaden
skjuter i höjden. Genom att anpassa tvätten efter kundens behov erhålls en bättre tvätteffekt, det går
åt mindre tvättvätska samtidigt som man får en energieffektivare tvättprocess.
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Service

Detta får du som kund hos Vico
Engagerad partner

Helhetslösning

Support och Service

Anpassat efter era behov
Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett
helhetsgrepp över deras verksamheters rengöring.
Vår lösning är flexibel och kan anpassas helt efter behov.

Gå in på vico.se för mer info

