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Af Fabriek

Betaalconditie

Aanbetaling zoals overeengekom

everwijze

Mechatec Boxer met doorvoer systeem tbv
Geheel van RVS

uw

dagen

kratten/kisten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

In

hoogte verstelbare machine.
Opvangbak
1 waskop HD
Buitenwasbuis HD

Pompset HD
Roldeuren

Kistentransportbanen, aan en afvoer uit RVS
aan jullie rollenbanen.

Aansluitend

Heeft meerder instelbare

-

«

-

-

wasprogramma’ s

Ontsmetten
Inschuimen

Wassen

Droog nadraaien.

xtalingscondities
50% bij opdracht en 40%bij levering,
Levering af Tollebeek
.

Regel

Iemnummer

1 W2002000 1.6

10% binnen 10 dagen na

levering.

Omschrijving
Boxer Doorvoer

Aantal

(Boxmaster)

Eenhejds prijs

1,00

24.680,00

Bedrag

24.680,00:

Boxer kistenrotator basis machine met kisten doorvoer

tansportband.
De aandrijving van de
Doorvoer standaard

rotator

van

Links

geschiedt middels 4 hydro
naar

motoren

.

Rechts

Compacte degelijke machine met veel mogelijkheden
Toerental

instelling 0-8 omw per minuut.(vlotte rotatie)
mogelijk.

Meerdere malen roteren voor lossen is

Standaard voorzien van vast bovenframe voor 1600*1200 kisten,

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunie
voorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbankte Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde
tekst. Deze worden

u

op verzoek

gratis toegezonden.
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femwummer

Kist lift systeem waardoor

een

kist

hoogte variatie van

20-40 cm

mogelijk Is.
Beperkte verschillende kistmaten.(110 en 120 diep is std)
Veilige machine met hoge capaciteit en instelbare valhoogte
Vlakieggen van product voordat deksel opent.
Afstandbediening standaard meegeleverd.
Uitvoerbaar met meerder soorten deksels.

Touchscreen 5.7 inch

Gedeeltelijk gesloten

.

machine

(achterzijde)
32Amp vrije groep vereist voor een zekere werking
Machine vereist geen nuldraad aansluiting, alleen bij wassen
in/uitvoer deurtjes wel
Bij stand alone met frontdeur is geen nul vereist.
400V

met

In de keur rood
2 W2002003 1.6 VAST Vaste

frontkap Boxer NG
kap gesloten, demontabel.

1,00

2.200,00

2.200,00

Vaste front

3 W2002016 1.6

Buitensproeibuis met zijkant sproel
Buitensproeibuis met nozzle’ s
Zijwasarmen met nozzle’ s
Uitvoering HD en LD gelijk.
HD met bijbehorende draaidoorvoer.

1,00

3.680,00

3.680,00

4 W1282301HD

Wasset

1,00

4.900,00

4.900,00

1,00

6.990,00

6.990,00

1,00

7.780,00

7.780,00 :

hogedruk enkele kop

Waskop HD gemonteerd aan uitneembaar RVS frame
Optimale druk is 60-80 bar bij minimaal 80 iter.
Ideaal bij keiner kist maten, kleiner dan 140x120x120.
Perfect voor kunsttof kratten/kisten
5 W1602061

Hogedrukpomp (2) cpt tbv wasser
HD Pompen set cpl op voet incl zuig

persslangen.
Op gegalvaniseerde pompvoet met ophangbeugels voor de
slangen.
en

400V 50 Hz 32A 5P stekker aansluiting

6 W1282305RVS

Doorvoer RVS

uitvoering

Boxer kistenrotator basis machine met kisten doorvoer

tansportband,
Compacte degelijke machine met veel mogelijkheden
Toerental instelling 0-8 omw per minuut.(vlotte rotatie)
Meerdere malen roteren voor lossen is mogelijk.
Op al

onze

op alle

voorwaarden, gedeponeerd

ter Griffie

ean ons en cp
var

alle met

de rerrthark te

tekst. Deze worden

ons

gesloten overeenkomsten zj» toepassdlijk Ce Metaalunie

kererdan, zoals deze huiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde
u oz

verzoek

greats toegezonden.
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Aantal
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voor
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Eenheids prijs

Bedrag

1600+*1200 kisten.

Beperkte verschillende kistmaten.
Veilige machine met hoge capaciteit en lage valhoogte.
Vlakteggen van product voordat deksel opent.
Afstandbediening standaard meegeleverd.
Uitvoerbaar met meerder soorten deksels.
Touchscreen 5.7 inch
Gesloten machine

.

(exc! Invoer/Uitvoer) en onderkant

RVSuitvoering.

Hydrauliek delen geen RVS
400V 50 Hz 32A SP
7 W1282273RVS

Opvangbak RVS
RVS Opvangbak voor vuil water met uitloop 3250 mm.
Gemakkelijk wegneembare klep voor het reinigen van de bak.
Uitvoering geschikt voor gebruik in combinatie met

1,00

5.680,00

5.680,00

ontsmetmiddelen.

Optioneel

:

Voorraad buffer als

er in een 2 fase werkwijze word
(recirculatie van ontsmetvioeistof)
Ontsmetpomp met middel doseersysteem.

Middel meetsysteem

om

ontsmet

de concentratie te meten

8 W1282287RVS

Toegangsdeuren (set) doorvoer RVS
“Gesloten tijdens het wassen (verstandige keuze bij ontsmetten
Ivm ontsmetvioeistof lekkage naar buiten).

1,00

5.650,00

3.650,00

9 W1732603

Vaste kist

2,00

6.075,00

12.150,00.

100

-4.210,00

4.210,00:

transportbaan.
transportbaan

Vaste kisten

Past

RVS
10 WPO

naast de middenmachine

L/R

bij VF BF BT en Boxer
uitvoering.

KORTING

Totaal exd. BTW:

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunie
voorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde
Deze worden

u

op verzoek

gratis toegezonden.

€

69.500,00
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Wi hopen
Met

uw

bestelling spoedig

te mogen

ontvangen

en

blijven

steeds tot

uw

dienst voor verdere

inlichtingen.

vriendelijke groeten

____ ______

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunie
voorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde
tekst Deze worden u op verzoek gratis toegezonden.
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