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GLASSWASHER 1600 FULL
UMÝVAČKA SKLA

Pri výrobe izol. dvojskla je najdôležitejšie aby sklo bolo rýchlo a dokonale očistené, čo je možné
zabezpečiť so strojom Glasswasher 1600.S plne automatickým riadením.
Tento relatívne malý stroj je schopný uspokojiť tak menšie dielne, ako aj veľkých výrobcov. Vďaka
otvorenej hornej časti je schopný očistiť tabuľové sklá ľubovoľnej veľkosti. Posúvací pás je
motorizovaný smerom dnu aj von, vďaka čomu je jeho použitie nenáročné. Na stojane pri
vychádzajúcom skle, je umiestnená osvetľovacia zadná strana, čo umožňuje kontrolovať čistotu
skla. Čistenie zabezpečujú dva páry umývacích kotúčov. Jeden pár je normálny a druhý je jemný.
Sú vhodné aj na čistenie pokovovaných (tzv. Low-E) skiel.
Glasswasher 1600 Full je vybavený všetkými potrebnými doplnkami, ktoré sú požadované od
umývačky skla špičkovej kvality. Oproti Štandardnej výbavy je špeciálnu zvukovú izoláciu a
turboventilátor ktorý zabezpečuje sušenie skla je zabudovaný v tele stroja čím sa ďalej znížila
hlučnosť stroja.
Na zníženie výdavkov je možné používať aj studenú vodu. Všetky časti, ktoré sú v kontakte
s vodou sú vyrobené z antikorózneho materiálu a ostatné sú chránené protikoróznym náterom.
Pri použití zmäkčenej vody sa výrazne zvýši životnosť stroja, čistota skla a interval medzi
výmenami vody v nádrži.

Technické parametre:
Rozmery :
Stojany :
Pracovná výška :
Hrúbka skla :
Min. rozmery skla :
Max. rozmery skla :
Výška umývania :
Rýchlosť umývania :
Napätie :
Celkový výkon :
Mycie kotúče:
Objem nádrže :
Ohrev vody :

Web: www.forglass.sk

výš. 2200 mm, dĺ. 5110, šírka 1100
vstupný: 1400 mm, výstupný: 2000mm
500 mm +/- 30mm
2 – 10 mm
100x350 mm
bez obmedzenia / 1600 otvorená
1600 mm
medzi 0,5-2 bm/min
400/230 V, 50 Hz
10 kW
4 ks (2 mäkké, 2 tvrdé) / možné aj 6 kartáčové
120 l / 3 komorová / 3 čerpadlá
20 °C – 70 °C
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