
BEDIENING ▼

De eenmansbediening is met druk-
knoppen eenvoudig uit te voeren:
✓ Binnenreiniging, afhankelijk van de

vervuiling instellen op 30/60 of 90
seconden.

✓ Container(s) inhaken, eventueel
deksel openklappen.

✓ Drukknop kiepen indrukken,
de container draait naar de wasplaats.

✓ Drukknop wassen indrukken, het
wassen start.

✓ Optie, Uitwendig wassen met de
handlans.

Zodra het wassen stopt:
✓ Drukknop kiepen terug.
✓ Container(s) uithaken en afvoeren.

Veiligheidsvoorziening:
De BINWASH is voorzien van
een NOODSTOP.

WASPROCES ▼
• De wastijd is instelbaar in 30/60 of 90

seconden, afhankelijk van de aard van
de vervuiling en de afmetingen van de
container.

• Praktisch alle loszittende, achterge-
bleven verontreinigingen zoals etens-
resten, huisvuil enz. zijn weg te
spoelen met koud drinkwater.

• Bij bijzondere verontreinigingen zoals
olieachtige resten is verwarmd water
tot 60 graden, al of niet met een reini-
gingsmiddel, aan te bevelen.

• Vastzittende verontreinigingen zijn niet
te verwijderen en  kunnen beschadi-
gingen aan de container veroorzaken
door een langdurige, harde wasstraal.

• Het waterverbruik is 11-33 liter per
container tot 360 liter inhoud en 35-
55 liter voor containers tot 1100 liter
inhoud.

• Met waterrecycling  kan hierop een
besparing bereikt worden.

• De speciale sproeikop straalt het
water met hoge druk en hoog volume

naar alle kanten zodat alle wanden 
en hoeken in de container intensief 
gewassen worden.

• Tijdens het wassen ligt de container
schuin zodat het vervuilde water met
de verontreinigingen snel wegspoelen
waarna een eenvoudig te reinigen zeef
de grove resten opvangt alvorens het
water wegspoelt.

CONSTRUCTIE ▼
• De BINWASH is geheel uit roestvast

staal en voorzien van een plaatstalen
omkasting met aan de voorzijde twee
veiligheidsroosters zodat visuele con-
trole tijdens het wasproces mogelijk
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is en de bedieningsman op veilige 
afstand de bediening kan uitvoeren.

• De BINWASH heeft een robuust frame
waarop de hydraulische pomp met
alle toebehoren is gemonteerd en is
verrijdbaar in verband met de montage
en schoonmaakwerkzaamheden.

• De inhaakarmen bewegen de contai-
ners hydraulisch naar de exacte was-
positie en zijn voorzien van adapters
voor het inhaken van de container(s).

• Extra adapter is nodig indien verschil-
lende containers gewassen worden.

• Ook speciale verzinkte of roestvast
stalen foodprocessing bins zijn in aan-
gepaste uitvoering geheel naar wens
te reinigen en eventueel te drogen.

• De BINWASH wordt geleverd met CE
keur en Handboek.

CAPACITEIT ▼
• Afhankelijk van de verontreinigingen,

de wastijd en de grootte van de con-
tainers kunnen 40-80 containers tot
360 liter of 20-40 grotere containers
per uur gewassen worden.

OPTIES ▼
• Constructie aangepast aan uw wensen.
• Doseerpomp voor toevoeging van reuk-,

reinigings- of desinfectiemiddelen.
• Adapters voor verschillende containers.
• Automatisch kantelen en wassen.
• Vorstbeveiliging.

VOORZIENING TER
PLAATSE ▼

• Te verzorgen door opdrachtgever.
• Elektrische contactdoos voor Euro-

stekker 5x32 Amp. volgens plaatselijke
voorschriften.

• Drinkwatertoevoerleiding incl. keerklep
en afsluiter, filter met voldoende druk
en watercapaciteit , indicatie 70 liter/
min. met 2-4 Bar.

• Optie warmwater toevoer max. 60
graden.

• Afvalwater afvoerleiding  DN80 met
filter.

• Eventuele vorstbescherming
• Legionella voorzorgsmaatregelen.

EEN VRIJBLIJVENDE
DEMONSTRATIE ZAL U OVER-
TUIGEN VAN DE VOORDELEN

VOORDELEN ▼
• Waskwaliteit onder controle.
• Hogere capaciteit te wassen containers.
• Besparing op logistieke kosten.
• Duurzame, ARBO omstandigheden

verbeterende investering.
• Optie, een TraMat onderhoudscontract

ontzorgt u.

BINWASH Afvalcontainerwasser BCU 1100
Compact, hoge kwaliteit, eenvoudige bediening
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