BOXER KISTEN
REINIGER

BOXER KISTENREINIGERS, WASSEN EN ONTSMETTEN
IN 1 WERKGANG BINNEN HANDBEREIK.
DE KISTENREINIGERS VAN MECHATEC
ZIJN DOORDACHT EN VEELZIJDIG
De basis van deze reiniger is het rotatieframe van de BOXER
kistendraaier. De reinigers zijn leverbaar in enkele, dubbele en
volautomatische uitvoering (Boxmaster) en eenvoudig om te
bouwen naar een kistendraaier en kistenleger.
KISTEN REINIGEN MET DE BOXER
De machine is eenvoudig en gemakkelijk te bedienen via een
waterbestendig touchscreen. Bij het plaatsen van de kisten is er
goed zicht omdat de stand alone machine eenvoudig via een pen gat
verstelling in hoogte verstelbaar is. Het klemframe klemt de kist, de
waskop (pen) gaan in de kist en tijdens het draaien word de binnen
en buitenkant van de kist grondig gereinigd onder een druk van +/20-25 bar. Het voordeel van draaien tijdens het reinigen is dat het
restproduct uit de kist valt, en al dan niet word opgevangen.
WATERBESPARING
Wanneer er minder water beschikbaar is ,wordt er met een hoger
druk systeem gereinigd. Het verbruik van het water is dan 40-80
ltr/min bij 60-80 bar. De kisten reiniger is eenvoudig is aan te
passen aan de hoeveelheid water die bij u beschikbaar is.
Opties zoals een afgesloten boven en voorzijde of een vuilwater
opvangbak, voorraad water tussenbuffers ed. zijn allemaal mogelijk
De mogelijkheid om hem als was en ontsmetmachine , in
combinatie met een waterrecirculatie systeem te gebruiken is ook,
dit is een zeer efficiënte werkmethode. Zo wast en ontsmet u in 1
werkgang en is het verbruik per kist laag.
WATERPOMPEN
De pomp voor het lagedruk systeem zuigt direct uit de bron of het
watervoorraad bassin. De pomp levert afhankelijk van de afstelling
van de machine tussen de 7 en 18m3 per uur bij een druk van 18
tot 24 bar wat resulteert in een perfect schone kist.
Dit is in combinatie met waterhergebruik de meest ideale manier
van kisten reinigen. In het recirculatie systeem krijgt de lagedruk
pomp het geschoonde water vanuit het reinigingssysteem.
Hieraan kan direct een desinfectiemiddel worden toegevoegd zodat

u reinigt en ontsmet in dezelfde werkgang. Indien u hier vragen
over heeft neem dan contact op met Mechatec.
WATERBESPARING
Indien u een waterbesparende pomp wenst , kies dan voor het
hogedruk systeem. Met een druk van 60-80 bar reinigt u de kisten
met een volume van 40-80 liter per minuut. Met deze methode
bespaart u al snel tot maximaal 13m3 water per uur.
HET BOXMASTER STAPELSYSTEEM
Het Boxmaster systeem, de stapelaars , geven u de flexibiliteit om
uw aantallen kisten gemakkelijk en bedrijfszeker te verwerken.
De krachtige stevige stapelaars bieden u de mogelijkheid om deze
bij de vuller maar ook bij de wasser of kistenlediger te gebruiken.
Met de degelijk uitgevoerde hefbalken worden de kist stabiel
geheven, dit geeft een zekere en betrouwbare situatie die de
veiligheid onder alle omstandigheden waarborgt.
De lange armen zorgen er tevens voor dat de ondersteuning onder
de kist ruim voldoende is zodat onder planken niet breken.
Tevens hebben de rubber aandrijfriemen grip op de natte kist ,
dit geeft een zekere verplaatsing en geen schade aan uw kostbare
kisten. De opstapelaar kan uitgevoerd worden met een lekbak
waarvan de vloeistof terug loopt naar de Boxer.
MEER WERK VERZETTEN MET MINDER MANKRACHT
Door de efficiënte werkmethode en de hoge capaciteit van de
Boxer in combinatie met de Boxmaster behaald u maximaal
voordeel omdat u bespaart op mankracht, heftruck kosten en
transport materiaal.
VERDERE MOGELIJKHEDEN
Het Boxmaster Op- en Af- stapelsysteem is naast de kistenvuller
ook bruikbaar bij de BT kistenleger of de Boxer kisten wasser/leger
Zo behaald u door het jaar heen steeds opnieuw het rendement wat
u wenst. Informeer bij uw Grimme dealer of bel Mechatec en vraag
naar de mogelijkheden.
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VOORDELEN
• Wassen
• Ontsmetten
• Lagedruk capaciteits systeem
• Hogedruk waterbesparing
• Wassen en ontsmetten in 1 werkgang
• Stand Alone, dubbel of Boxmaster uitvoering
• Gecoat, gegalvaniseerd of RVS
• Waterhergebruik
• Reinigen en desinfecteren in 1 werkgang

TECHNISCHE
SPECIFICATIES
BOXER KISTEN
REINIGER

Model

Boxer stand Alone

Aantal kisten

1

Kistmaat LxBxH
Invoerhoogte
Lengte machine

Boxer Dubbel
2

Boxmaster met 2 stapelaars
Doorvoer systeem

L = 1,0-2,4 x B = 1.0-1,25 x H = .80-1.60
1-2,4 mtr

1-2,4 mtr

50 cm

2,2 mtr

4,8 mtr

6,6 mtr

Wateropvangbak

alleen bij volledig gesloten machine

Capaciteit kisten/u max

50

80

125

Touchscreen bediening

standaard

standaard

standaard

3~+0 32A 400V

3~+0 32A 400V

3~+0 32A 400V

Stroomvoorziening

BF 280 KISTENVULLER

CONTACTGEGEVENS

STAPELAAR

BOXER KISTENROTATOR
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