
Германия 

IBS-Автоматична машина за миене на части MAXI 78 

За работа с препарат на водна основа, със загряване на разтвора. За бързо и 
ефективно отстраняване на масла и греси. 
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Описание 
Универсално приложение за  автоматично почистване както на средни и големи 
компоненти, напр. мотори, предавки, задвижващи части, така и на по-дребни 
детайли. 

Начин на работа: 

Лесен принцип на работа, благодарение  автоматизирания процес на миене. По 
време на миещия цикъл, работникът може да се концентрира върху други важни 
задължения. Резервоарът бива напълнен с разтвор на вода и IBS-почистващ 
препарат на водна основа. Замърсените детайли се поставят във въртящата се 
кошница, капакът се затваря. 



След настройване на желаните температура и време за миене, уредът се включва 
и започва загряването на разтвора. Кошницата се върти с постоянна скорост в 
затворения уред. 

Помпата провежда миещия разтвор от резервоара през 3 неръждаеми тръби с 
впръскващи дюзи, разположени така, че да се припокриват. Замърсените детайли 
биват интензивно изпръсквани с горещ разтвор от всички страни, при равномерно 
въртене на кошницата, задвижвана от отделен мотор. 

След приключването на цикъла на миене, уредът се изключва сам. 

Оборудване: 

- 1 хоризонтално разположена помпа 

- 3 тридименционално разположени тръби с дюзи от неръждаема стомана 

- допълнителна неръждаема кошница (Ø 170 mm) за дребни детайли 

- въртяща се кошница от неръждаема стомана, задвижвана от отделен мотор 

- смукателен филтър преди помпената шахта 

- високо налягане при пръскане 

- отвеждане на парата 

- филтър от неръждаема стомана върху резервоара 

- предпазител срещу липса на вода в резервоара 

  

  

Технически данни 

Диамететър на кошницата 780 mm 

Вместимост на ваната 110 l 

Товароносимост 150 kg 

Tемпература на загряване на водата 0- 60 °C 

Налягане на помпата 3,1 бар 

Дебит на помпата 4.800 l/h 



Височина на кошницата 500 mm 

Консумирана мощност 4,8 kW/ 400 V/ 50 Hz 

Габаритни размери 1225 x 1240 x 1160 / 1735 mm 

Тегло 90kg 

 


