
www.viverk.se

Kammartvättmaskin
typ VKT-basic

Liten kompakt industritvättmaskin i  enstegsutförande med 
pneumatisk lucka eller fällucka.

Den är energisnål, har låg ljudnivå, ergonomisk arbetshöjd 
och är användarvänlig vid service och underhåll.

Användningsområde: - Produktion
 - Underhåll    
 -  Renovering   

Försäljning/produktion:
Viverk AB
Olvägen 25
342 50 Vislanda
Tel 0472-343 60
e-post info@viverk.se

Försäljning:
Viverk AB
Storängsvägen 26 A
184 32 Åkersberga
Tel 0472-343 60
e-post info@viverk.se
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Maskinen tillverkas invändigt av 2 mm rostfri 
plåt EN 1.4301 och isoleras helt med 35 
mm mineralull. Utvändigt kläs den i rostfri 
mönstervalsad plåt och hörnen kantskos 
med slipad rostfri plåt. Den har justerbara 
maskinfötter.

Tvättgodset placeras på en beskickningsvagn 
som har ett kraftigt ramstativ med sträckmetall.  

Vid tvättning skjuts beskickningsvagnen 
in i spolkammaren och luckan stängs. 
Spolramperna roteras med reaktionsdrift. 
Rotationen gör att spoldysorna kommer åt att 
rengöra godset från alla sidor, även underifrån.

Spolningen sker med en rostfri centrifugalpump 
med mekanisk axeltätning. På ledningen är en 
manometer installerad för visuell kontroll av 
spolsystemets kondition.

Vätskan i tvättkammaren leds till en filterkorg 
som är placerad i mellanbotten. Där filtreras 
spånor och större partiklar bort. Vid rengöring 
lyfts korgen ut genom frontluckan. Korgen är 
tillverkad i rostfritt material, maskstorlek 650 
mikron.  

Under behandlingsrummet finns en isolerad 
tank med kulventil för anslutning av vatten. 
Elektrisk uppvärmning med kombistat för 
lätt inställning av temperaturen på elskåpets 
manövertavla. Larm för låg vätskenivå.

Maskinen styrs från det elektriska 
apparatskåpet, vilket är placerat på vänster 
sida om beskickningsluckan. Skåpet 
är komplett utrustat med erforderliga 
elkomponenter och en manöverpanel. 

Arbetscykeln styrs av ett sekvensstyrt program 
som på inställda tider startar/stoppar pump och 
evakuering. Tvättiden kan enkelt ändras på 
manöverpanelen

Max tvättemperatur 80°C

Viverk har 50 års erfarenhet av att tillverka 
kammartvättmaskiner. Vi delar gärna med 
oss av den till Dig som köpare!

Val av maskintyp

Vid val av maskintyp bör hänsyn tas till tvätt-
godsets utseende och mängd, samt process 
före och efter tvättning.

Tvättresultat

Tvättresultatet påverkas av  dessa faktorer:

- Tryck
- Flöde
- Tid
- Kemi
- Temperatur

Miljö

Idag väljs även utrustning med hänsyn till 
arbets- och processmiljö. Den skall vara 
ekologisk, ergonomisk, ekonomisk och ef-
fektiv.

Detta har beaktats i konstruktionen. Maski-
nerna tar liten plats, har ett slutet vätske-
system och är väl isolerade. 

Allmänt

- samtliga maskiner är avsedda för 
 alkalisk tvättvätska

- CE-märkta

- garantitid 1 år

- manöverspänning -24V/~220 V 50 Hz

- elutrustning enligt norm SS EN 
 60204-1

- drift- och skötselinstruktioner i ett  
 pappersexemplar och en CD

Erfarenhet
Funktionsbeskrivning
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A B C D E F G H I
VKT-115-F 1358 2062 1335 - 1052 286 814 332 996 1000 800 300
VKT-115-P 1397 2062 1335 2922 1052 286 814 332 - 1000 800 500
VKT-155-F 1756 2062 1738 - 1452 286 814 332 996 1400 800 300
VKT-155-P 1795 2062 1738 2996 1452 286 814 332 - 1400 800 500
VKT-215-P 2400 2062 2338 2922 2052 286 814 332 - 2000 800 800

Tekniska data
Modell Anslut-

ningseffekt 
kW

Säkring
3x400 V

A

Tankar Pumpar
Värmeeffekt kW Tankvolym l Kapacitet l/min Tryck Kpa

Tank 1 Tank 1 Tank 1 Tank 1
VKT-115-F 17 32 12 600 200 450
VKT-115-P 17 32 12 600 200 450
VKT-155-F 31 40 24 1100 280 400
VKT-155-P 31 40 24 1100 280 400
VKT-215-P 45 63 36 2000 400 440

Maskindata

Tvättmaskin typ F med fällucka

Tvättmaskin typ P med pneumatisk 
lucka

* Maskinerna kan anpassas för högre vikter
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Referenser

Komplett referenslista finns på vår hemsida www.viverk.se

Vi har även levererat tvättar med integrerat ultraljud, tvättar med tillhörande vakuumtork, tvättar
stående i robotgrupp, tvättar för rengöring av plastbackar och tvätt för rengöring av 
flygplansfälgar.

Vi kan det mesta, KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION!

www.viverk.se

Försäljning/produktion:
Viverk AB
Olvägen 25
342 50 Vislanda
Tel 0472-343 60
e-post info@viverk.se

Försäljning:
Viverk AB
Storängsvägen 26 A
184 32 Åkersberga
Tel 0472-343 60
e-post info@viverk.se

Tillbehör

Tillbehör Maskinmodell
VKT-115 VKT-155 VKT-215

Digital display ingår ingår ingår
Låg nivå ingår ingår ingår
Beskickningsvagn ingår ingår ingår
Fällucka valbar valbar ej valbar
Pneumatisk lucka valbar valbar valbar
Klämlist valbar valbar valbar
Evakueringsfläkt valbar valbar valbar
Motordriven svivel ej valbar ej valbar valbar
Kemikaliedosering valbar valbar valbar
Vattenpåfyllning valbar valbar valbar
Oljeseparator valbar valbar valbar
Lastplattform valbar valbar valbar
Transportvagn valbar valbar ej valbar
Rotationsenhet valbar valbar valbar

Evakueringsfläkt KemikaliedoseringVattenpåfyllning Oljeseparator AU-OL-300

Transportvagn Beskickningsvagn Digital display    Rotationsenhet
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