
 ADEMLUCHTTOESTELLEN  

REINIGINGSAUTOMAAT WASH4 

AFMETINGEN H x B x D 

Uitwendig:  1800 x 1335 x 850 mm 

Kap en lade open:  2410 x 1335 x 1445 mm 

Wasruimte:   685 x 1030 x 610 mm 

 

CAPACITEIT 

Max. 4 ademluchttoestellen met cilinders 

 

UITVOERING 

Uitwendig:   geslepen RVS type 304 

 
Inwendig:   RVS type 304 

 
Deuren:   1 stuks, verticaal sluitend  

   (front lader),  met 2 handgrepen 
 

Wielen:   4 zwenkwielen (geremd) 

 
Frames:  1 stuks RVS frame  

 
Geluidsniveau:  70 dB(A) 



Voor het professioneel reinigen van ademlucht-

toestellen inclusief cilinders is de Wash4  
ontwikkeld.  

 
Deze zeer complete machine is geheel vervaardigd van  

roestvaststaal, eenvoudig te bedienen en is beveiligd tegen 

bijvoorbeeld onjuiste bediening. De Wash4 is verrijdbaar 
d.m.v. 4 stuks wielen en heeft een verticaal sluitende deur 

met een deurhendel en veiligheidsschakelaar.  
 

De ademluchttoestellen met cilinders worden onder druk 
gereinigd. Dit gebeurt door middel van een reinigings-

systeem met sproeikopjes (nozzles) in  

combinatie met een vloeibaar reinigingsmiddel. 
 

De Wash4 is voorzien van een gebruiksvriendelijk  
bedieningspaneel en het vullen van de machine gebeurt op 

een ergonomische manier. Dit komt mede door de handige 

uitschuifbare lade met frame. De ademluchtmaskers  
kunnen dan eenvoudig op het roestvaststalen frame  

geplaatst worden. Dit frame biedt ruimte voor 4  
ademluchttoestellen met cilinders.  

 

REINIGING 

Vermogen waspomp:  2,2 kWatt 
Capaciteit waspomp:  700 liter per min. bij 1,5 bar 

Wastank inhoud:   90 liter 
Verwarming:    9 kWatt 

Wastijden:    5, 10 en 22 minuten 

Wastemperatuur:   instelbaar tot 55°C 
Wassysteem:   bewegend was-/ naspoelframe, met aan 4 zijdes nozzles 

Zeep dosering:   automatisch, regelbaar 
 

Vermogen spoelpomp:  370 Watt 

Boilertank inhoud:   20 liter 
Verwarming:    9 kWatt 

Naspoeltijd:    programmeerbaar (door fabrikant) 
Naspoelwater temperatuur: max. 55°C 

Afvoerwater pomp:   80 Watt 
 

Waterhardheid advies:  2° tot 4°DH 

 

AANSLUITINGEN 

Voltage:    400 Volt, 3-fasen nul leider en aarde, 50 Hz. 
Vermogen:    20,6 kWatt, afgezekerd op 3 x 32 Ampère 

Water aansluiting:   G ¾” max. 50°C 

 Let op:   bij langer dan 1 minuut naspoelen is het noodzakelijk dat er 
     een warmwater toevoer van 50°C wordt aangesloten. 

Benodigde waterdruk:  2—3 bar 
Water verbruik bij naspoelen: 6,6 liter per 15 sec. naspoelen 

Afvoer:    Ø 50 mm 

Max. hoogte afvoerbuis:  200 mm zonder sifon 


