
Mobiele container wasinstallatie
Het proces om verzamelcontainers (boven- en ondergronds) te reinigen

Deze nieuwe wasinstallatie verzekert u ervan op een systematische en kostenoptimale wijze uw containers 
te onderhouden. In de kortste tijd reinigen wij uw verzamelcontainer zowel van binnen als buiten en daarmee 
verlengt u de levensduur van uw containers.

De containerwasinstallatie bestaat uit:
-  Aandrijfunit Lombardini
-  Dieselmotor 81 PK
-  Dieseltank 110 l
-  Geluidsdempende kap 59 dB
-  Hogedrukpomp 50l/min. 200 bar
-  Stroomgenerator 10 kVA synchroon
-  Olie drukmeter (boven- of onderdruk)
-  Wasunit met hydraulische knikarm en twee 360° 
    roterende spuitkoppen voor de reiniging van de 
    binnenzijde
-  Pneumatische klep t.b.v. accu
-  Een spuitlans met slangrol 10 m
-  Lagedrukpomp voor schoonwater
-  Hogedrukpomp  
-  Kompressor voor waterkopschakelaar
-  Twee wasborstels diam. 900/2.000 mm voor het
    reinigen van de buitenzijde
-  Hydraulisch systeem voor het verstellen van de borstels
-  Schoonwatertank met invulopening 4.200 l.
-  Vuilwatertank met rooster en afvoerpunt 5.000 l.

-  Motorruimte met zijdelingse deur aan twee zijden
-  Wasruimtedeur met raam en controle
-  Afvalruimte met achterdeur inhoud ca. 13 m3
-  Wasruimte met borstels en sproeikop
-  Gesloten systeem
-  De container is zowel binnen als buiten in de lak
    gespoten
-  Lengte: ca. 6.500 mm
    breedte: 2.500 mm 
    hoogte: 2.500 mm
-  Gewicht kompleet ca. 4.100 kg

Opties:
-  Vacuümzuiger Attix 125, vermogen 3 x 1.000 W
-  Slang t.b.v. vacuümzuiger 10 m
-  Water recycling
-  Heetwater systeem
-  Afdekking van de container
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Reinigen van bovengrondse containers Reiniging van ondergrondse containers

Maak nu een afspraak voor het reinigen van uw verzamelcontainers, dan zijn we u snel en graag van dienst.
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Technische veranderingen voorbehouden

Roterende 
wasborstel

Machineruimte

Stroomaggregaat
Hoge druk reiniger
Hoge druk spuitlans
Zuigpomp

Vuilwatertank 5.000 l  

Ledigingsdeur

Schoonwatertank 
4.200l

Roterende
wasborstel

Roterende 
spuitkop Afvalruimte

13m3

Afvalwater 
aftapkraan

Spuitlans met 
10 m. Slang

Besturing



Schoonwater afvullen

Afval storten Legen van vuilwater

Wasruimte voor reiniging Wasruimte na reiniging
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Reiniging van ondergrondse containers

Reinigen van bovengrondse containers
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