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Opstelgegevens

Voor het gebruik van de onderdelenwasser is er een 

minimale ruimte nodig. In de tekening hiernaast kunt

u de afmetingen aflezen. 

De LETS onderdelenwasser is een zeer degelijke, 

robuuste unit. Deze unit is geheel anders dan de 

gangbare units. De grote voordelen op een rijtje:

1. Geschikt voor meerdere onderdelen

In de machine kunnen verschillende soorten 

korven worden geplaatst, waarin de onderdelen 

worden gewassen. Doordat er op hoge druk 

wordt gereinigd en de spuitnozzles bewegend 

zijn, is de machine ook geschikt voor sterk 

vervuilde onderdelen zoals motoren, accu’s en 

diverse gereedschappen. Heeft u een speciaal 

product die moet worden gereinigd? Vraag ons 

om advies of een test. 

2. Wassen en drogen in één 

In 5-12 minuten (afhankelijk van de instelling) 

heeft de machine een heel programma 

gedraaid. Wassen én drogen. 

Niet een beetje schoon, maar helemaal schoon. 

Niet een beetje droog, maar helemaal droog. 

Dat biedt zekerheid.

3. Geen tilwerk

De machine is zo ontwikkeld dat er met een 

palletwagen of heftruck zo de onderdelen in 

de machine kan worden geladen. Hierdoor 

is er geen sprake meer van zwaar tilwerk en 

bovendien is het ook nog eens efficiënt werken. 

4. Olie-waterscheider

Indien er veel oliehoudende producten 

(accu’s, motoren etc.) worden gereinigd, is 

het mogelijk om de unit te voorzien van een 

olie-waterscheider emulsie. Dit heeft als grote 

voordeel dat het waswater geloosd mag worden 

en er alleen olie overblijft om af te voeren. Dit is 

kostenbesparend.

5. Lange levensduur
Kwaliteit staat bij LETS zeer hoog in het 
vaandel. De machine bestaat daarom uit dik 
RVS plaatwerk en degelijke RVS pompen. 
Installaties van LETS zijn zeer netjes afgewerkt. 
De bekabeling is weg gewerkt en beveiligd 
tegen kleine aanrijdingen.

Wasprogramma

Het wasprogramma is als volgt:

1. machine beladen met heftruck/palletwagen

2. wasprogramma instellen, 2-6 minuten

3. naspoelprogramma

4. droogprogramma instellen, 3-6 minuten

5. ontladen na groen licht en geluidssignaal

Opsteltekening

Zeer exclusieve wasunit, voor een scala aan onderdelen
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Onderdelenwasser
wassen en drogen voor een scala 
aan onderdelen

Kwaliteit
Solide uitvoering met dik RVS 

materiaal, RVS 304.

Wastunnel
Wastunnel voorzien van roterende sproeiarmen 

met 10 nozzles, de sproeiarm is langzaam 
draaiend, links en rechts om.

 Er wordt met hoge druk gereinigd. De 
reinigingstemperatuur is instelbaar, circa 80 oC. 

Na het wassen wordt de belading met warm 
water nagespoeld.

Voorraadtank
Onder de vloer is een voorraadtank 

van 400L geïnstalleerd. Alvorens 
waswater wordt hergebruikt, wordt 
het water zeer goed gefilterd door 

een zeef. 

Zware RVS koker
Voorzien van een rubberen 

stootrand om de machine zo goed 
mogelijk te beschermen bij het 

plaatsen van de pallet. 

Signaallamp
De lamp geeft, samen met een geluidsignaal, 
aan wanneer het wasprogramma is afgerond. 

Afhankelijk van het gekozen programma/vervuiling 
bedraagt de capaciteit 5-20 pallets per uur.

Afblaasunit
Het product wordt na het wassen door middel 

van een blower droog geblazen. Voor het 
droog blazen wordt van dezelfde aandrijving 
gebruik gemaakt, die ook voor het reinigen 

wordt gebruikt. 

Dampafzuiging
Statische dampafzuiging, inclusief dakdoorvoer, 

wordt als optie aangeboden. Onderhoudsvrij.

Afwerking
Naden zijn afgelast en nabewerkt. 

Schakelkast
Op werkhoogte gemonteerd. Spuitwaterdicht.

Veilige 24V besturing en voorzien van een 
PLC besturing. Voorzien van tweeknops 

bediening i.v.m. veiligheid. 

Kokerbalken
De unit is rondom voorzien van zware 

kokerbalken die zijn afgevuld met beton.

Technische gegevens

Afmeting in mm, l x b x h 2300 x 2080 x 1800/2400
onder de vloer ca. 600 

Vermogen waspomp 7,5 kW

Capaciteit 200 l/m  

Maximum druk 15-20 bar

Benodigde verwarming gasboiler of hwb 
60 kW gas
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