
PC 100 M2 Bio
Parts Cleaner PC 100 M2 BIO е новата алтернатива за почистване и отстраняване на 
масла и мазнини на биологична основа в сферата на почистването на компоненти. 
Почистването се осъществява чрез течност за почистване на водна основа – без 
разтворител. Почистените органични материали, като масла, смазочни масла или 
други мазнини се разтварят автоматично. Естествени микроорганизми (микроби) 
достигат чрез филтърна мрежа при първото зареждане на уреда в течността за 
почистване и там започват с рециклирането на течността. Максималната мощност на 
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 Комфортен, безопасен и икономичен

 Сменяща се филтърна подложка
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PC 100 M2 Bio

Технически данни
Артикулен н-р  1.626-722.0

 4039784220966
Налягане bar / MPa 0,3 / 0,03
Дебит  900
Мощност на свързване  1
Работна площ  1041 × 660
Изпитан (от) съгласно  CE/GS
Консумирана мощност  1
Максимална температура  40
Полезно тегло  100
Ниво на шум  58
Обем на резервоара l 80
Брой на фазите на тока  1
Честота  50–60
Напрежение  220–240
Тегло  44
Размери (Д x Ш x В)  952 × 1181 × 1067

Оборудване
Четка (преминава препарат за 
почистване)

 

Воден кран  
Контрол на нивото на водата  
  Включени в комплекта     
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Количество

Уред за почистване на части

Напълнената с почистващ 
препарат четка за миене служи 
за отстраняване на 
замърсяването от частите. Тя се 
състои от много дълъг довеждащ 
тръбопровод.
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Филтърната тъкан служи за 
филтриране на замърсяващи 
частици до 50 µm. Във 
филтърната тъкат се намират 
микроби, които са внесени и 
активирани при първото пълнене 
на уреда в резервоара му. 
Филтърната тъкан трябва да се 
сменя на всеки 4-8 седмици, в 
зависимост от степента на 
замърсяване.
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Филтърната тъкан служи за 
филтриране на замърсяващи 
частици до 50 µm. Във 
филтърната тъкат се намират 
микроби, които са внесени и 
активирани при първото пълнене 
на уреда в резервоара му. 
Многослойната филтърна тъкан 
се състои от три слоя флис. Това 
означава, че след 1-2 седмици 
може да се отстрани най-горният 
замърсен слой и налице отново е 
чист флис.
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Ъгловата четка за почистване 
служи за отстраняване на 
замърсявания от частите, за да 
може да се достигне и до най-
крайните ъгли.
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За мобилност на уреда служи 
ролкова количка, която повишава 
мобилността на уреда.
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  Включени в комплекта            


