
Drumline
Kundetilpasset gennemløbsvasker med tromle



En pålidelig samarbejdspartner
I får som kunde en pålidelig og service-minded 
samarbejdspartner, der altid har kunden i fokus. 
Vi tilbyder en høj kvalitet og stor fleksibilitet, 
der grunder i mange års erfaring. 
Dertil kan vi tilbyde fuld-service aftaler på 
samtlige af vores anlæg.

Den bedste løsning
Hos os er løsningen altid i fokus, derfor kan vil tilbyde 
vores tromlevasker i flere forskellige størrelser, som 
kan håndtere emner op til Ø200 mm.
Tromlen kan fås med forskellige hulstørrelser, 
og sammensættes efter kundens behov 
med vaske- skylle og tørrezone.

Ultralydsrensning 
Det specielle ved tromlevaskere fra Anmasi er at de 
kan tilbydes med en særdeles effektiv 
ultralydsrensning som kombineres med spuling og 
derved sikre det bedste resultat.

LEAN MANUFACTURING
INLINE AUTOMATIC GREEN
INNOVATION RELIABILITY
DESIGNED FOR EFFICIENCY
ANMASI PRECISION CLEANING



Drumline 2500H 3500H 5000H 7000 H

Tromlestørrelse 250 mm 350 mm 500 mm 700 mm

Tromle-perforering 2 - 10 mm 2 - 10 mm 3 - 10 mm 3 - 10 mm

Tromlehastighed 1 - 5 rpm 1 - 5 rpm 1 - 5 rpm 1 - 5 rpm

Indløbshøjde 930 mm 1020 mm 1221 mm 1450 mm

Udløbshøjde 629 mm 707 mm 758 mm 758 mm

Vægt 425 kg ca. 725 kg ca. 1100 kg ca. 1500 kg ca.

Trykluft 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Styring Siemens plc Siemens plc Siemens plc Siemens plc

Forbrug 49 A 57 A 80 A 80 A

Strømtilslutning 3x230/400V, 50 hz. 3x230/400V, 50 hz. 3x230/400V, 50 hz. 3x230/400V, 50 hz.

Tromlevasker
Maskinens opbygning

✔ Konstrueret i 100% rustfrit stål
✔ Ultralydsvask, spulevask, tørring efter behov
✔ Hastighedsregulering af tromle
✔ Temperaturstyring
✔ Niveauføler til sikring af varmelegeme
✔ Brugervenlig styring m. touchskærm
✔ Kompakt og servicevenlig opbygning
✔ Justerbare maskinsko
✔ Konstrueret efter kundens behov
✔ Produceret i Danmark
✔ Produceret i overensstemmelse med 
     CE-maskindirektivet

Udvalgte options

✔ Rustfrit filtersystem
✔ Automatisk vandpåfyldning- og 
     kemidosering
✔ Olieseparator
✔ Dampkondensator
✔ Fødesystemer
✔ Ind- og udløbsbaner
✔ Trykluftsafblæsning
✔ Rundborde ved udløb
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Det vi kan

Totalløsninger
Vi kan tilbyde et bredt udvalg af vaskeanlæg i 
kombination med robotter, pick-and-place system og 
andre former for automatisk håndtering.

Kort sagt totalløsninger indenfor vaskeanlæg, 
automatik og tilhørende processer.

Bånd- og tromlevaskere
Vi producerer både standard- og specialanlæg med 
enten tromle eller båndføring af emnerne. 
Den rigtige løsning afhænger af processen og selve 
emnet vi arbejder med.

Løsningen bliver tilpasset den enkelte kundes behov.

Ultralydsrenser
Automatiske- og manuelle ultralydsrensere til både 
store og små virksomheder. 
Tilbydes både som standard- og specialløsning 
afgængig af den enkelte kundes behov.

Unikt er at vi også tilbyder ultralydsrensning i 
kombination med spulevask i samme anlæg.

Filtersystemer og olieseparatorer
Vi producerer systemer til filtrering af køle- og 
smøremidler, olier og procesvæsker.

Vi er specialiseret i både standard- og specialløsninger 
og tilbyder båndfiltre, olieseparatorer og centralanlæg.


