T3-KONTEYNIR YIKAMA ARACI

1. Boşaltma

2. Yıkama,Temizleme

3. Doldurma

T3 Konteynır yıkama aracı Eleiko AB 'nin en efektif yıkama temizleme sistemlerinden biridir.
İki adet büyük tanlarda birisi temiz su ,diğeri kirli su için yapılmıştır.Yüksek basınçlı sıcak
su ile 1100 lt ye kadar olan konteynırlar kolaylıkla yıkanır.
T3 Sistemi ile ön boşaltma yapmadan yıkama yapılabilir.Aynı zamanda ayrıştırılmış geri
dönüşüm atıkları ayrı tutulabilir.
Ünite kolaylıkla değişik kamyonet tipleri üzerine ,şasi üzerine kolaylıkla monte edilebilir.

Eleiko3 ile 130-370 lt kapasiteli ,2 tekerlekli konteynırlar ; 400-1000 lt hacimli ,4 tekerlekli
plastik konteynırlar ve EN 840 Normlarına uygun adaptörle 190 lt kapasiteli konteynırlar
temizlenebilir.
T3 prensip olarak boşaltam depolama ve yıkama olarak iki modül üniteden oluşur.Her iki ünitede
IVECO kamyonet şasisi üzerine monte edilir.
Boşaltma ve geri doldurma bölümü yan tarafta kamyonetin gücüyle çalışan hidrolik pompayla
sağlanır.
Orta bölümdeki 1000 lt tank atıkları düzenli kontrol edebilmek için 2 ayrı bölüme ayrılmıştır.
45 * açı ile tanlar boşaltma yapılabilr.
Yüksek basınçlı yıkama modülü ve sıcak su ayrı bir dizel motorla aynı yakıt tankından
yararlanılarak sağlanır. Çalışma basıncı 40-160 bar, 7-18 lt su debisinde sağlanır.
Yüksek basıınçla çalışan yıkama memeleri ekonomik olarak değişik konteynırları kolaylıkla yıkamayı
sağlar.
Eleiko T3; 2 adet ayrıştırılmış temiz su tankına sahiptir ve hareket halinde su hareketini önleyici
kanatçıklar yapılmıştır.Kirli sular ayrı bir tankta toplanır ve bu takın temizliğide ayrıyeten sağlanır.
Kamyonet ayrıca 20 m uzunluğunda bir hortumla dış yıkamalar için donatılmıştır.
Kamyonet sağ tarafında kontrol mekanizması yerleştirlmiş ve kapaklı bir depo yan tarafa
yapılmıştır.
Sol tarafta ise servis ve bakım için bölümler yapılmıştır.
Tüm ekipmanlar 24 V DC ile çalışır.

T3 Standart Parçalar

– IVECO Euro Cargo 100 E22/P Beyaz renkli
– Temiz su tankı 3200 I
– Kirli su tankı 2800 I
– Paslanmaz çelik temizleme çubukları (2.)
– Su sıçratma koruması (2)
– Temiz su boşaltma 4”
– Temiz su boşaltma 2”
– Yangı su çıkış ağzı
– Hidrolik ünite Alto 4403KO (Manuel )
– Yıkama borusu (Alto)
– Yıkama kolu (Alto)
– Yüksek basınç yıkama hortumu 20m (Alto)
– Düz kollar Linak 28.2 400mm ele mesafesinde
– Depolam tankı 1m³
– Üçlü yıkama ayağı 1000 I
– Görüntüleme TV 7” Renkli
– Paslanmaz kürek tutucu ve kürek
– Flaş lambalar (4st) 2 adet önde, 2 adet arkada, – (4)adet dış aydınlatma lambası

– İç çalışma lambası (2)
– Sıcak su boyleri (Prodema)
– Kontrol kutusu direksiyonu
– Kontrol kutusu boş
– Otomatik kabin Eleiko
– Ana fren anahtarı
– Kontrol paneli Eleiko
– Yıkamalı kontrol modülü
– Adapter for 130 I bin
– Konteynır askısı
– Yerden isolasyon
– Hidrolik - tank 100l

Specification T3
Ölçümler
Uuznluk 7300mm
Genişlik 2370mm
Toplam ağırlık: 9520 kg
Boş ağırlık: 6520 kg
Su kapasitesi: ca 3200I
elektrik /batarya
Kumanda: 24 V DC
Ses basınç seviyesi
85 dB üzerinde
Su debileri
Nilfisk-Alto 4403KOS 7-18 I/min
Diğer özelikler için Alto katoloğuna bakınız
Capacity:
Dış yıkama yaklaşık 45 saniye (yaklaşık su harcama 10 I /yıkama),
3200 Lt su tankıyla yaklaşık 300 yıkama

