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TAMAMEN KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR

AVANTAJLARI

İTALYAN ÜRETİMİ BİLEŞENLERİN KALİTESİ

ÜRÜN İSRAFI YOK

Proxind’in EcoXWash ünitesi, zaman içinde çok büyük bir güven garanti eden, en üstün kaliteye sahip 
İtalyan bileşenler kullanılarak İtalya’da üretilir. Dönel kalıplama ile polietilen malzemeden gerçekleştirilen 
tekne kalıbı Proxind’in mülkiyetindedir.

Mikroorganizmalı su bazlı sıvılar ile parçaların temizliği gerçekleştirildiğinde, her yıkama sonrasında 
sıvının değiştirilmesine gerek olmaz.
Deterjanın içindeki mikroorganizmaların varlığı sayesinde, her yıkama sonrasında sıvının 
değiştirilmesine gerek olmaz, yalnızca gerekli olduğu halde deterjan ikmali gerçekleştirilmesi gerekir.

EcoXWash

DOĞA İÇİN EKOLOJİK ÇÖZÜM

Parçaları yıkama teknesi kullanılarak, tehlikeli atıklar ve ciddi düzeyde atmosfer kirliliği sorunlarına 
yol açan uçucu organik bileşiklerin (VOC) emisyonu minimum seviyeye indirgenir.
Bu nedenle, tekneye tehlikeli maddeler veya malzemeler konulmadığı sürece, her türlü atık tehlikeli 
olmayan malzeme olarak bertaraf edilebilir.
Her halükarda parçaları yıkama teknesi atıkları, yürürlükte olan yerel mevzuatlara uygun olarak 
bertaraf edilmelidir.

Proxind’in EcoXWash ünitesi, mikroorganizmalı su bazlı ekolojik deterjanları üreten firmalar için 
özel olarak tasarlanmış, mekanik parçaların yıkanması için bir teknedir. Bu mikroorganizmalar 
sayesinde, kirleri oluşturan hidrokarbonların zincirini kırarak, “biyoremediasyon” diye anılan bir 
proses ile bunları imha eder.

Parçaları yıkama teknesi, su bazlı normal ekolojik deterjanlar ile de kullanılabilir.
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kişiselleştirme
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Teknede kişiselleştirilmiş 
renk kullanma imkanı

Markanız daima göz 
önünde olacak
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Proxind’in parçaları yıkama teknesi, temizleme işlemi sırasında yağı ve gres yağını biyolojik olarak 
parçalayabilen mikroorganizmalar ile birleştirilen nötr pH değerine sahip su bazlı deterjanları kullanır.

Minimum düzeyde tehlikeli atık bertarafı garanti eden, çözücü madde içermeyen, tehlikeli olmayan ve doğaya 
saygılı olan deterjanları kullanan kapalı devreli bir temizleme sistemidir.

Yalnızca, bertaraf edilmeden ve değiştirilmeden önce yaklaşık iki yıl kullanım ömrü olan sıvı deterjan ikmali 
gerektirdiği içini bakımı oldukça kolaydır.

Parçaları yıkama teknemiz, çözücü bazlı deterjanları kullanan teknelerden farklı olarak, çalışanın cildi için 
güvenlidir (tahriş, cilt iltihabı veya basitçe ciltte kuruma gibi sorunlar olmaz) ve kullanılan deterjanların 
tutuşmaz ve patlamaz nitelikte olmasından dolayı çalışma ortamını daha emniyetli kılar.

Proxind, parçaları yıkama teknesi ile mükemmel şekilde uyumlu ve teknenin tüm 
potansiyelinden faydalanmaya izin veren, biyoremediasyon prosesi için mikroorganizmalı su 
bazlı sıvı deterjan tedarik edebilir.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

EcoXWash EcoXWash‘ın çalışma prensibi üç prosesin entegrasyonunu baz alır: bir
mekanik, bir doğal ve bir termik.

Mekanik proses – şu şekilde gerçekleşir:
• yıkama tekneleri için özel olarak tasarlanmış olan, sürekli akışlı, yani içerisinden sıvı 
deterjanın geçtiği, bir fırça aracılığıyla
• bir hidro tabanca aracılığıyla (opsiyonel)

Proxind Bilgilendirmesi

KİMYASAL ÇÖZÜCÜLER Mİ YOKSA SU BAZLI DOĞAL BİR YÖNTEM Mİ?

>

>

>

Doğal proses – biyoremediasyon, temizleyici sıvının içerisinde bulunan, yağ ve gresleri tahrip 
ederek bunları mekanik parçalardan gideren mikro organizmalar tarafından gerçekleştirilen 
prosesin sonucudur.

Termik proses – temizleyici sıvı parçaları yıkama teknesinin içinde kontrollü bir sıcaklıkta 
ısıtılarak böylece yağ çözücü etkiye yardımcı olunur: tekne daha iyi termik yalıtım için çift 
duvarlı bir gövdeye sahiptir.
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SPECIFICHE DATI

Proxind
ECO PRO

EcoXWash

Standart modelin boyutları: Dış ebatlar = 770 x 1030 x 610 mm (L x H x P)
Havuz ebatları = 610 x 240 x 510 mm (L x H x P)

Standart modelin ağırlığı: 55 kg

Malzeme: • Polietilen malzemeden dış gövde
• Paslanmaz çelikten parçaları taşıma paneli

Güç kaynağı: • 230 VAC (istek üzerine 110 VAC) - uygun bir güç
  kablosu aracılığıyla şebeke prizinden
• 24 Vdc iç güç beslemesi
• Güç kablosunun uzunluğu 3 metre

Tekne kapasitesi: • Maks. 80 litre temizleyici sıvı
• Minimum seviye 60 litre

Filtre: Paslanmaz çelikten ızgaralı filtre

Diğer özellikleri: • Elektronik kumanda ve kontrol kartı
• 3 adet durum görüntüleme LED lambası (güç
  beslemesi etkin, ısıtma etkin, minimum seviye alarmı)
• Devridaim pompası 24 Vdc
• Sıcaklığı elektronik kart tarafından kontrol edilen ve
  ayarlanabilen ısıtıcı
• Açık / kapalı kumanda pedalı
• Temizleyici sıvı düşük seviye alarmı
• Parça taşıyıcı panel üzerinde maksimum yük 200 kg
• Fırça
• Yönlendirilebilir sert boru
• Hidro tabanca (opsiyonel)
• Yönlendirilebilir sert boru, fırça ve hidro tabanca için
  musluklar
• Yerini kolay değiştirmek için tekerlekler

ÖZELLİKLERİ TEKNİK VERİLER
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