
PEAKWASH EASY  Lastik Yıkama Sistemleri

PEAKWASH  EASY  Sistemleri  hafif  çamur  yoğunlukları  için
tasarlanmış düşük maliyetli  lastik yıkama sistemleridir. 1 tam
lastik döngüsü ile modeline göre saatte azami 30-50 kamyon
kapasitesine  sahiptir.  Sistem  optik  sensörün  aracın  yavaşça
geçmesini tespit etmesiyle otomatik  olarak başlar, zamanlayıcı
(timer) ile kontrol  edilir. 

 Bu  sistemler  genelde  inşaat  alanları,  madenler  ve  hafriyat
alanlarında kullanılır. 

PEAKWASH  EASY  sistemi  yıkama  platformu,  devrim  daim
tankı  ve  otomatik  çamur  atımı  için  entegre  çamur  kazıma
demirinden oluşur.   

ÇALIŞMA ŞEKLİ
PEAKWASH  EASY  Sistemi  Yıkama  platformunda  yer  alan  özel
tasarlanmış nozüller, iç ve dış lastik  yüzeyinin verimli yıkanmasını sağlar.
Yıkama platformuna entegre açılı ızgara, lastikleri silkeleyerek temizlemeyi
arttırır. 

Arıtılan çamur, devri daim tankına yönlendirilirken su, devridaim ile tekrar
kullanılır.  Çökelen çamur PEAKWASH EASY sisteminde otomatik olarak
tahliye edilir. 

Tanktaki su seviyesi  akış valfi ile otomatik olarak regüle edilir. Flokulant
(pıhtılaştırıcı)  kullanımı çökeltme işlemini  ve verimi önemli  oranda arttırır.
Flokulant dozaj pompası opsiyonel olarak sunulmaktadır. 

PERSONEL
PEAKWASH EASY Sistemi tamamen otomatik olarak çalıtığından personelin belli  sıklıkta nozül,  konveyör ve su seviyesi
kontrolü yeterlidir.  Teslim ve montaj aşamasında personelimiz rutin kontrol ve temizlikler konusunda bilgi verir.

KURULUM İÇİN HAZIRLIK
PEAKWASH  EASY  Sisteminde,  kurulum  kılavuzu  ve  çizimleriyle
uyumlu olarak, kurulum öncesi müşterimizin tank çukuru,  beton ya
da çakıl  zemin, yıkama platformu için uygun temel,  elektrik ve su
tesisatı oluşturması gerekmektedir.

GARANTİ
PEAKWASH  kurulumdan  itibaren  24  ay  süre  ile  standart  üretici
garantisi  sunmaktadır.  Ayrıca  PEAKWASH  kalıcı  olarak  yedek
parça tedariği ve servisini de garanti eder.
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PEAKWASH EASY  Lastik Yıkama Sistemleri

OPSİYONLAR

 Flokülan dozaj pompası
 25 kg.  Teneke ile flokulant
 Çamur toplama konteyneri
 PEAKWASH Kış Çalışma Ekipmanı,
 Donmaya dayanıklı flokülan kabı
 “Flipper” kauçuk bot temizleyici  

TEKNİK ÖZELLİKLER
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