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TAMAMEN KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR

AVANTAJLARI

İTALYAN ÜRETİMİ BİLEŞENLERİN KALİTESİ

ÜRÜN İSRAFI YOK

  Özel marka ile 
kişiselleştirme

Şirket logosu ile grafiksel 
olarak kişiselleştirme

Markanız daima göz 
önünde olacak

Proxind’in Small EcoXWash ünitesi, zaman içinde çok büyük bir güven garanti, en üstün kaliteye sahip 
İtalyan bileşenler kullanılarak İtalya’da üretilir.

Su bazlı sıvılar ile parçaların temizliği gerçekleştirildiğinde, her yıkama sonrasında sıvının 
değiştirilmesine gerek olmaz.
Nitekim temizleyici sıvı, temizleme etkisini koruduğu ve kabul edilebilir bir renge sahip olduğu sürece, 
sonraki yıkamalar için de, tekrar kullanılabilir.

Small EcoXWash

Proxind’in Small EcoXWash ünitesi, su bazlı ekolojik deterjanları üreten firmalar için özel 
olarak tasarlanmış, mekanik parçaların yıkanması için bir teknedir.

DOĞA İÇİN EKOLOJİK ÇÖZÜM

Taşınabilir 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.
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Proxind’in taşınabilir parça yıkama teknesi, temizleme işlemi sırasında parçalardan yağı ve gres yağını 
temizleyebilen, aynı zamanda küçük ebatları sayesinde işlem bittikten sonra teknenin kolay bir şekilde 
kaldırılmasına izin veren, nötr pH değerine sahip su bazlı deterjanları kullanır.

Motor karterlerini, mekanik parçaları, tamirhane araçlarını ve temizlenmesi gereken diğer çeşitli parçaları 
yıkamak için idealdir.

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

Gerekli olduğu zaman sıvı deterjanın değiştirilmesi ve torba filtrenin tıkandığı zaman değiştirilmesi dışında 
bir müdahale gerektirmediği için bakımı kolaydır.

Taşınabilir parça 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, taşınabilir parçaları yıkama teknesi ile mükemmel şekilde uyumlu ve teknenin tüm 
potansiyelinden faydalanmaya izin veren, su bazlı sıvı deterjan tedarik eder.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Small EcoXWash Small EcoXWash‘ın çalışma prensibi iki prosesin entegrasyonunu baz 
alır: bir mekanik ve bir doğal.

Mekanik proses – yıkama tekneleri için özel olarak tasarlanmış olan, sürekli akışlı, yani 
içerisinden sıvı deterjanın geçtiği, bir fırça aracılığıyla gerçekleşir.

KİMYASAL ÇÖZÜCÜLER Mİ YOKSA SU BAZLI DOĞAL BİR YÖNTEM Mİ?

Doğal proses – mekanik parçalardaki yağları ve gres kalıntılarını temizleyerek ortadan 
kaldıran,su bazlı sıvı deterjan tarafından gerçekleştirilen prosesin sonucu.
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SPECIFICHE DATI

Proxind
ECO PRO

Small EcoXWash

Standart modelin boyutları: Dış ebatlar = 650 x 260 x 450 mm (L x H x P) 
Havuz ebatları = 510 x 75 x 350 mm (L x H x P)

Standart modelin ağırlığı: 6,2 kg

Malzeme: Polietilen malzemeden dış gövde

Güç kaynağı: • 230 VAC - uygun bir güç kablosu aracılığıyla elektrik
  prizinden
• Güç kablosunun uzunluğu 1,2 metre
• Herhangi bir güç kablosuna gerek olmadan, lityum
  pil ile 5 Vdc

Haznenin kapasitesi: • Maks. 12 litre temizleyici sıvı
• Minimum seviye 8 litre

Filtreler: • Paslanmaz çelik ızgaralı birinci filtre
• Çıkartılabilir, 50 mikron filtreleme seviyesine
  sahip polipropilen malzemeden ikinci torba filtre

Diğer özellikle: • Daldırmalı pompa
• Devamlı akışlı fırça

ÖZELLİKLERİ TEKNİK VERİLER

Su bazlı ekolojik deterjanlar için 
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