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Link naar het product: https://www.cncworld.nl/ultrasone-reiniger-720g-360l-p-203.html

Ultrasone Reiniger 720G 360L
Incl. BTW

7 200.00 €

Excl. BTW

5 950.41 €

VOORRAAD

Op aanvraag

Bezorgingstijd

30 dagen

Catalogusnummer

10215

Fabrikantcode

UCJP-360-720G

Product omschrijving

Reiniger

JP 720G 360L

NIEUW MODEL MET EEN GEÏNTEGREERD SYSTEEM VOOR OLIEFILTRATIE EN SCHEIDING!
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De reiniger is gemaakt van roestvrij staal, handmatig gelast met argon, wat zorgt voor zijn ongelooflijke
duurzaamheid tijdens gebruik.

De industriële transducers die in de reiniger worden gebruikt, zijn van de hoogste kwaliteit, daarom worden alle items zeer
efficiënt gereinigd, wat zich vertaalt in een bevredigend waseffect.
Het ontwerp en de interface zijn aangepast voor industrieel gebruik.
Met het digitale aanpassingssysteem kunnen parameters gemakkelijk worden gewijzigd, zoals: ultrasoonvermogen, tijd,
temperatuur, afhankelijk van het gewicht van de elementen, het materiaal waaruit ze zijn gemaakt, op basis van individuele
behoeften.
De reiniger is uitgerust met een tijdinstelling in het bereik van 1-99 uren.
Het heeft een functie om instellingen te onthouden, wat betekent dat u geen tijd hoeft te verspillen met het opnieuw
aanpassen.
U kunt de temperatuur van haar werk instellen in het bereik van 0 - 80 graden Celsius, een geïnstalleerde 9000
W-verwarming verwarmt de vloeistof onmiddellijk en verkort dus de reinigingstijd.
Het voldoet aan strenge normen voor apparaten van dit type die comfortabel gebruikt kunnen worden in alle
omstandigheden voor industriële doeleinden.
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Technische specificaties:
Frequentie: 40 kHz
Tank materiaal: Geperst roestvrij staal SUS304
Schelp materiaal : SUS304
PInhoud: 360 L
Timmerinstelling : 1~99
Temperatuurinstelling: 0 ~80℃
Voeding: AC380V 3 Fase, 50/60Hz
Ultrasoonvermogen: 0~3600 72 transducers
Verwarmingsvermogen: 9000 W
Afm. tank : 1000 x 600 x 600 mm (L. x B. x H.)
Afm. behuizing : 1170 x 770 x 715 mm (L. x B. x H.)
Kwaliteitsnormen: CE & RoHS & ISO9001
Bijgeleverde accessoires:
Mand van roestvrij staal
Deksel
Wielen
Handleiding
Stroomkabel
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