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De arbeidsomstandigheden dienen steeds geoptimaliseerd te worden. Met de B-tec reinigingsmachines en werktafels wordt efficiënt en
veilig gewerkt, een voordeel voor u en uw medewerkers. Alle installaties zijn voorzien van een afzuigmechanisme d.m.v. venturi werking.

Automaat en Handreiniging 
RVS K1200

Deze installatie kan meerdere werkstukken tegelijkertijd reinigen.
Handreiniging met sproeinozzle, spoelkwast/borstel en afblaaspis-
tool.

- Gescheiden spoelmiddelsysteem
- Voor oplosmiddelhoudend en watergedragen reiniging
- Gehele installatie in RVS uitvoering
- Opvangbak voor vaten tot 60 ltr.
- Compressoraansluiting voor venturi en afblaaspistool
- Afmetingen: 1200 x 700 x 1800 mm (BxDxH)

Art.nr.: 7300001

Hand- en Automaatreiniging UD800
Keuzemogelijkheid voor hand- en automatische reiniging.
Handreiniging met sproeinozzle, spoelkwast/borstel.

- Separaat afblaaspistool
- Voor oplosmiddelhoudend of watergedragen reiniging
- Reinigingsinstallatie in RVS uitvoering, onderstel gegalvaniseerd.
- Opvangbak voor vaten tot 60 ltr.
- Compressoraansluiting voor venturi en afblaaspistool
- Afmetingen: 750 x 580 x 1500-1970 mm (BxDxH)

Art.nr.: 7300012
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Werktafel RVS P02

Deze werktafel in RVS uitvoering wordt gebruikt voor toepassin-
gen waar dampen en vloeistoffen vrijkomen.

Door venturi werking worden alle dampen afgezogen. Het werk-
blad (H 980 mm) heeft een opvangrooster voor vloeistoffen met
afvoer.

- Papierrol houder
- Afvalzakhouder
- 3 vaste houders voor pistolen en/of werkstukken
- 1 losse houder voor pistolen en/of werkstukken
- 2 legbladen
- Compressoraansluiting en snelkoppeling voor accessoires
- Afmetingen: 1180-1500 x 610 x 1420 mm (BxDxH)

Art.nr.: 7300033

Universeel Reiniger ST01
Reinigingsinstallatie in RVS uitvoering voor meerdere toepassingen.

- Automatische reiniging of handreiniging
- Wandmontage mogelijkheid en gegalvaniseerd onderstel
- Voor oplosmiddelhoudend of watergedragen reiniging
- Compressoraansluiting en snelkoppeling voor accessoires
- Handreiniging met sproeinozzle, spoelkwast/borstel
- Afzuiging d.m.v. venturi 
- Afmetingen: 670 x 500 x 980-1420 mm (BxDxH)

Art.nr.: 7300019/22


