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Båndvasker 
 

For 
Transportbånd & hængselbåndkæde 

 
 

ü Færre produktionsstop 
ü Højre produktivitet 
ü Større hygiejne 
ü Et bedre kvalitets niveau 
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Generel beskrivelse 
Permanent arbejdende vaskemaskine til hængsel og båndtransportører beregnet til montage under 
sidevangerne på det nye eller eksisterende transportanlæg. 
 
Udførelse 
Alt på Båndvaskeren er udført i rustfrit stål, PVC. (Vriderullen) eller filt (vaskebåndet). 
 
Da vaskemaskinen skal monteres under transportbåndet, er der ikke noget specielt pladsbehov. 
 
Rengøringen forhindrer overførsel af snavs til emballager og hindrer enhver ophobning af spildte 
produkter på transportbåndene. 
 
1. Indløb for rent vand eller rengøringsmiddel 
1/4" WRG 
 
2. Niveauregulering 
Niveaufølere til tømning af reservoiret for det snavsede vand kan tilbydes mod ekstra beregning. 
 
3. Afløb for snavset vand 
3/4" WRG  
 
4. Vaskekar 
Er fremstillet i rustfrit stål og kan afmonteres uden brug af værktøj for eventuel rengøring. 
 
5. Vaskebåndet 
Fremstillet af polyester/filt 2 mm. Effektiv arbejdslængde ca. 500 mm. Maksimal vaskebredde 250 
mm (forhør nærmere om andre bredder). 
 
Vaskebåndet er i vid udstrækning bestandig over for råd, olie, fedt og andre kemiske indflydelser og 
kan let udskiftes. 
 
6. Vriderulle 
Fremstillet i PVC og fjederbelastet, så en ensartet rengøring af transportbåndet opnås. 
 
7. Motor 
JOKI tromlemotor type MINI 99TL. Motoren er forsynet med IP67 akseltætninger og klasse F 
beskyttelse af motorvindinger. 
 
Vandforbrug 
10-15 l/time 
 
Vægt 
ca. 50 kg uden vand 
 
Elektricitet 
3x400 V 
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  Har De problemer med, at 
 
 
* transportbåndene i Deres virksomhed tilsmudses under produktionen? 
 
* kvalitetskontrollen ustandselig presser Dem? 
 
* produkter med eksempelvis olieholdige, klæbrige, skummende, hygiejniske 

eller giftige egenskaber ikke blot findes i pakningen, men også under 
bunden af emballagen? 

 
* rengøringen kun foregår, når produktionen står stille? 
 
* hygiejnen under produktionen ophører ved transportsystemerne? 
 
* transportsystemerne ødelægges af et hærdet produkt? 
 
* et stort vandforbrug til rengøring forøger omkostningerne? 
 

Ja     Nej    
__     __  
 
__     __ 
 
 
 
__     __ 
 
__     __ 
 
__     __ 
 
__     __ 
 
__     __ 
 

 
Kan De svare JA til bare ét af ovenstående spørgsmål, er en båndvasker fra Ingemann løsningen. 
 
 
  Vi giver Dem gerne et uforpligtende tilbud. 
   
  Dertil har vi brug for nogle oplysninger: 
 
   1. Hvilket transportsystem anvender De? (Hængselbånd, bæltebånd) 
  2. Båndets bredde? 
  3. Beskrivelse af tilsmudsnings art? 
  4. Hvordan rengøres båndet i dag? 
 
 
  Båndvaskeren er især velegnet til rengøring af:  
 
  bagebånd, opskærerbånd,  
  bånd til: kosmetiske- kemiske- og farmaceutiske artikler 
  bånd til: drikkevare- og levnedsmiddelindustrien  
 


