
PEAKWASH   ROLLERS-Serisi Lastik Yıkama Sistemleri

PEAKWASH ROLLERS Sistemi  yoğun çamur için tasarlanmış
mobil ya da sabit olarak kullanılabilen kompakt sistemdir. Her
aks bir çift silindir üzerinde bağımsız yıkanırken çift tekerlek ve
profil de dahil tüm çamur temizlenir. 

PEAKWASH  ROLLERS  Sistemi  genelde  inşaat  alanları,
madenler ve hafriyat   alanlarında kullanılır. 

PEAKWASH  ROLLERS  Sistemi  otomatik  dönen  silindirleri,
devri-daim  tankı  ve   entegre  çamur  kazıma  demiri
bölümlerinden  oluşur.  Basit  ve  hızlı  kurulumları  özellikle  kısa
süreli uygulamalarda    tercih sebebidir.

ÇALIŞMA ŞEKLİ
Lastiklerin dönüşü ve özel tasarlanmış nozüllerin kombinasyonu, iç ve dış
lastik   yüzeyinin  verimli  yıkanmasını  sağlayarak  çamurun  devri  daim
tankına akmasını  ve buradan da otomatik olarak tahsliyesini sağlar. Lastik
döngü sayısı zamanlayıcı (timer) sayesinde değişebilir ve tamamen çamnur
yoğunluğuna bağımlıdır.

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

PERSONEL
PEAKWASH ROLLER Sistemi otomatik olarak çalışır. Personelin temel görevi nozül, konveyör ve su seviyesinin belli sıklıkta
kontrolünden ibarettir. Teslim ve montaj aşamasında personelimiz rutin kontrol ve temizlikler konusunda bilgi verir.

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

Kurulum sonrası sistem çevresi dolgusu, giriş ve çıkış alanları beton
ya da asfaltlanması da müşterimiz  sorumluluğundadır.

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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OPSİYONLAR

 Ekstra pompa ile birlikte ilave nozül
 25 kg.  Teneke ile flokulant
 Balçık Toplama Konteyneri
 Yağ seperatörü
 İlave devri daim tankı, 20 m3 ve 40 m3 kapasiteli
 PEAKWASH Kış Çalışma Ekipmanı,
 Donmaya dayanıklı flokülan kabı
 “Flipper” kauçuk bot temizleyici  

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Uygun su devri daimi ile birlikte.
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