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Equipment Washer serien består af multifunktionelle maskiner, der sikrer 
en effektiv rengøring af diverse procesudstyr. Disse maskiner er typisk 
anvendt i industrier såsom fødevare, kosmetik og industriel fremstilling. 

EW 1200 og EW 1300 er Equipment 
Washers, der tilbyder stor fleksibilitet 
idet de er kompatible med mange for-
skellige former for vogne, tanke, racks 
samt diverse typer af udstyr.

EW 1200 og EW 1300 er standard 
maskiner med tilpasset udstyr, hvilket 
muliggør, at vi kan opfylde dine vaske-
behov mest effektivt. 

Vaskeprocessen er designet til at være 
energibesparende, miljøvenlig og skån-
som.

EW 1200 og EW 1300 tilbyder en 
løsning med en ensartet, automatiseret 
og dokumentérbar vaskeproces, hvilket 
sikrer et højt hygiejneniveau samt en 
kontrolleret og sikker drift.

Disse maskiner bidrager til et sundt og 
sikkert arbejdsmiljø, da spredningen af 
vand, aersoler etc. er begrænset til at 
lukket vaskekammer.

Maskinerne tilbyder ligeledes et meget 
lavt forbrug af vand og kemi. 

EW 1200 og EW 1300 sørger for en 
effektiv og optimal vaskeproces, hvilket 
bidrager til at frigive ressourcer til at 
varetage andre opgaver, mens maskin-
en vasker dit udstyr. 

Derved får du øget mulighed for at 
optimere udnyttelsen af dine løntunge 
ressourcer. 

Vasketiden kan justeres til at passe til 
dine behov. Den gennemsnitlige vaske- 
og skylningsproces tager mellem 4-10 
minutter. 

KEN EW 1200
KEN EW 1300 har et ekstra dybt vaskekammer, hvilket gør det muligt at 

opretholde et højt procesflow.
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Optimal virkeevne
For at muliggøre den bedst mulige 
virkeevne, vasker EW 1200 og EW 1300 
ved hjælp af en vaskeramme. Dette 
tillader vask og skyl fra alle fire sider.

Vaskerammen bevæger sig op og ned i 
vaskekammeret.

Efter dit behov kan vaskerammen 
programmeres til at vaske intensivt i 
kritiske områder. 

Vaskerammen har to separate 
vaskesystemer; et til for-skyl og vask, 
og et til slut-skyl med rent og ofte  
varmt vand. 

Dette resulterer i en hurtig, effektiv og 
stadig meget hygiejnisk vaskeproces.

I løbet af slut-skyllet er det muligt at 
skylle med vandtemperaturer over 80°C.

 

Udstyr og fleksibilitet 
Udover dine egne vogne og racks, 
tilbyder KEN HYGIENE SYSTEMS en 
lang række kundetilpasset racks til 
forskellige typer af kritisk procesudstyr.

Automatisk rengøring

Ensartethed 

Kvalitetssikring

Dokumenteret process

Vaskeramme med to separate systemer   

(Et til for-skyl/vask og et til slut-skyl)

Eksempler på forskellige kundetilpasset racks 

KEN EW 1300 med gennemstik

Mulighed for gennemstik
Hvis det er nødvendigt med 
separation mellem den urene og 
rene side, eller i situationer hvor 
vaskeprocessen skal optimeres, så 
kan EW 1200 og EW 1300 leveres som 
en to-dørs gennemstiksløsning.

FACT:
KEN EW 1200 og EW 1300 tilbyder en 

effektiv og optimal vaskeløsning. For 

at opnå den bedst mulige virkeevne, 

er der installeret en vaskeramme, 

der tillader vask fra fire sider. Vas-

kerammen har to separate vaskesys-

temer; Et til for-skyl/vask og et til 

slut-skyl.
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Pit installation 
Dette involverer at installere maskinen i 
en pit i gulvet. Dette tillader loading og 
unloading i gulvhøjde.

En pit installation kræver en pit, der skal 
etableres før installationen.

  EW 1300 installeret i en pit med direkte tilgang

EW 1200 installeret på gulvet med en rampe 

Installation på gulvet 
Hvis det ikke er muligt at etablere en pit, 
så kan man i stedet installere maskinen 
på gulvet. 

Når installationen er på gulvet, så kan 
loading og unloading foretages ved hjælp 
af en rampe eller et transportsystem.

EW 1300 har brug for en rampe i 150 
mm. højde, hvilket betyder at rampen vil 
være relativt flad. 

To forskellige former for installation
Du kan vælge mellem to forskellige 
muligheder, når du skal have installeret 
din EW 1200 eller EW 1300.
• En pit installation, hvor maskinen 

installeres i en pit.
• En installation på gulvet 

En Equipment Washer installeret på gulvet med et 

transportsystem 


