
 

 Техническа информация 

Product Information 

  Миячна машина за лагерни гривни 

Предназначена за бързо, лесно и ефективно измиване на лагерни гривни. Машината има една зона за 

основно миене. На изхода на машината е монтиран обдухващ нож, с чиято помощ се отстранява основното 

количество вода, останало по лагерните гривни след измиването им. Транспортирането на лагерните гривни 

през машината се осъществява чрез моторно задвижена неръждаема транспортна лента. Скоростта на 

транспортната лента може да се регулира в интервала от 1,4 до 2,8 м/мин. Пълненото на машината с вода е 

автоматично, добавянето на подходящ миещ препарат се осъществява ръчно, преди старта на миещия 

процес.  Резервоарът на машината е оборудван с вадещо се сито с големина на отворите 1,5 мм, което 

задържа по-големите замърсители. Машината има подготовка за включването на маслоотделител. Корпусът 

на машината е изработен от неръждаема стомана, материал  No. 1.4301. Машината е изработена съгласно  

CE-изискванията, EU-и USDA регламенти. 

 

 

Washing machine for bearing bracelets 

The machine is designed for quick, easy and effective cleaning of bearing bracelets. The machine has one zone for 

main washing. At the outlet of the machine is mounted a blow-off knife, for removing of the major amount of water, 

which remain on the bracelets after the washing process. The transportation of the bearing bracelets through the 

machine is made by a gear motor driven stainless steel conveyor belt. The transport speed can be adjusted in the 

range of 1,4 -2,8 m/min. Automatically water filling of the tank. Manually adding of the washing agent before starting 

the washing process. The water tank is equipped with a mesh drawer filter with hole size of 1,5 mm, for catching the 

dirt. The machine is ready for installation of an oil skimmer. The machine corpus made entirely out of stainless steel, 

material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations. 
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Технически данни 

Напрежение на присъединяване: 400 V  

Честота на мрежата: 50 Hz  

Командно напрежение:  24 V AC  

Разходвана мощност:  23  kW  

Налягане на водопровода:  мин. 3 бар - макс. 6 бар  

Температура на помещението:  мин. 4° C - макс. 40° C  

Захранване с вода:  R 3/4"  

Изход на водата:  R  1 1/4" 

Нагряване:  2 х 10 kW  

Капацитет: 1,4 – 2,8 м/мин. 

Габаритни размери:                     3000x1127x1275 мм 

 

Technical Data 

Power supply:  400 V  

Frequency: 50 Hz 

Control voltage:  24 V AC  

Power consumption:  23 kW  

Water line pressure:  min 3 bar – max 6 bar  

Ambient temperature:  min 4 °C – max 40 °C  

Water connection:  R 3/4” 

Water drain:  R 1 1/4” 

Heating:  2 x 10 kW  

Capacity:                      1,4 – 2,8 m/min. 

Machine dimensions:             3000x1127x1275 mm 

 


