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1. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

    

 L XL XXL 

Afmetingen (mm) L 845 x B 640 x H 1020 L 1280 x B 700 x H 1020 L 1600 x B 700 x H 1020 

Werkhoogte (mm) - 890 

Inhoud reservoir - 80 tot 100 liter 

Pomp debiet - 1140 liter/uur - elektromagnetische pomp   

Verwarmingsvermogen - 1,3 KW 

Elektriciteitsverbruik - 260 W/H (in eco-modus 12 u./dag  -25% verbruik) 

Max. draaglast - 130 kg - dikte van de ijzeren plaat: 1,5 mm  

Werkingstemperatuur  - 38°C (met boost-modus: 43°C  +50% reinigingskracht) 

Materiaal - Roestvrij staal 

Verwijderen van de 
vloeistof 

- Afvoerbuis H 410  

Netspanning - 230 V 

Filtratie - Centrale filtermand 700 μ 
- Optioneel: bijkomende buitenfilter 100 μ  

Werkingswijzen - Energiebesparende ECO-modus en BOOST-modus  

 

2. WERKINGSPRINCIPE 

De biologische onderdelenreinigers Bio-Kleen INOX HP-L - XL - XXL reinigen uw onderdelen zonder 
gebruik te maken van oplosmiddelen en dit ten voordele van het milieu en de gezondheid van de 
gebruiker. 
Deze biologische onderdelenreiniger werkt volgens het principe van natuurlijke regeneratie voor  
een doeltreffende reiniging - ontvetting van onderdelen. Het natuurlijke proces maakt gebruik  
van micro-organismen die de verontreinigde stoffen eenvoudig omzetten in een bron van voedsel en 
energie.  
Dit proces vermindert tevens het slip, neutraliseert de slechte geuren en laat geen vetlaagje achter en 
beschermt de onderdelen tegen corrosie. 
 

 Het reinigingsconcept werkt met: 
 Een oplosmiddelvrij, niet toxisch, niet schadelijk, onontvlambaar,  

pH neutrale reinigingsvloeistof op waterbasis, verwarmd op 38°C. 
 Micro-organisme tabletten die voor een natuurlijke en constante regeneratie zorgen van 

de reinigingsvloeistof. 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKSTE 
EIGENSCHAPPEN 

 Model in 
roestvrij staal 

 Ergonomisch 
ontwerp 

 Bedienings-
paneel met 
processor 

 
 
GEBRUIKS-
VOORDELEN 

 Gezondheid van 
de gebruiker 

 Reinigings-
prestatie 

 Kosten-
besparend 

 Milieuvriendelijk 

 
 

BIJKOMENDE 
PRODUCTEN 

1 – Bio-Liquid Blue+ 
Reinigingsvloeistof 

2 – Bio-Tablet Blue 
micro-organismen 
tabletten 
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3. AFBEELDING VAN DE ONDERDELENREINIGER 

 

4. 3D-AFBEELDINGEN  

 

 

5. OPTIONEEL 

 Besproeiing via gebogen buis 
 Afwasbare & herbruikbare patroonfilter 100 μ  
 Inweekbekken in roestvrij staal met overloop 
 Bedieningspedaal voor de pomp 
 Rubberen rooster 
 Wielenset 
 Opvangbak (op aanvraag) 

 

mailto:info@ics-cleaners.be?subject=Contact%20site%20web

