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Drum
Cleener
Modulopbyggede  
tromlevaskere
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Drum Cleener serien er et tromlevaskeanlæg til a!edtning af 
mindre emner, som fremstilles i moduler efter kundens ønsker. 

Standardanlæggene består som udgangspunkt af vask, skyl og tørring, 
men kan udbygges med "ere vaske-, skylle-, afblæsnings og tørremoduler 
alt efter behov.

DC 1025 vask/skyl/tørring.

Tromlevask
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DC1040 - vask, skyl og tørring. Nem adgang til tromlen.

Drum Cleener   modeller
MODEL DC 1025 DC 1040 DC 1050 DC 1060

Rensediameter Ø250 mm Ø400 mm Ø500 mm Ø600 mm

Patron!lter 10” 400 " 400 " 400 " 400 " 

Ind- og udløbshøjde 1120 / 750 mm 1120 / 750 mm 1120 / 750 mm 1120 / 750 mm

Maskindybde 1150 mm 1300 mm 1400 mm 1500 mm

Maskinlængde - VNST 2950 mm 2950 mm 2950 mm 2950 mm

Maskinhøjde 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2100 mm

Tromlehastighed 2-8 o/min. 2-8 o/min. 2-8 o/min. 2-8 o/min.

Tankvolumen - vask / skyl 235 / 235 l 235 / 235 l 235 / 235 l 235 / 235 l

Vaskepumpe - Rustfri (standard) CDX 200/20 CDX 200/20 CDX 200/20 CDX 200/20

Skyllepumpe - Rustfri (standard) CDX 120/12 CDX 120/12 CDX 120/12 CDX 120/12

Tanktemperatur 30 > 75˚C 30 > 75˚C 30 > 75˚C 30 > 75˚C

Pumpekapacitet 60 - 210 l/min. 60 - 210 l/min. 60 - 210 l/min. 60 - 210 l/min.

Dysetryk / antal B-dyser - vask / skyl 2 bar / 22 / 9 stk. 2 bar / 22 / 9 stk. 2 bar / 23 / 12 stk. 2 bar / 32 / 12 stk.

Varmelegeme - vask / skyl 9 / 9 kw 9 / 9 kw 9 / 9 kw 9 / 9 kw

Tørretemperatur 20 > 110˚C 20 > 110˚C 20 > 110˚C 20 > 110˚C

Drum Cleener standard
Som standard er Drum Cleener fuldisoleret og 
opbygget med nem adgang via tophængslede 
gasdæmpede låger til de forskellige 
arbejdsfunktioner på anlægget. 
Emnerne tilføres manuelt eller direkte fra 
produktionslinie.
Anlægget er udstyret med Siemens PLC og 
tilhørende touch screen.

Produktegenskaber
• Vaske, skylle, afblæsning, passivering, 

demiskyl, tørrezoner efter eget valg.
• Rustfrie isoleringsplader.
• Mulighed for "ere typer af rustfrie tromler.
• Rustfrie syrefaste varmelegemer.
• Rustfrie dyserør med rustfrie dyser.
• Lettilgængelige rustfrie spån#ltre.
• Regulering af omdrejninger på tromle
• Styres via Touch screen og PLC.
• Rustfrit styreskab.
• Rustfrie pumper.

Ekstra udstyr
Drum Cleener kan udstyres med ekstraudstyr 
så de enkelte sektioner passer til kundens 
ønsker. Drum Cleener kan kobles direkte til 
produktionslinie eller robotcelle, således den 
kun er i drift når der er emner til vask.

Tromlen set indefra.

Tromlen roteres via kædetræk.
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Dampkondensator

Ventilator, rustfri HL 10. Olieseparator Cobra. Skiveolieskimmer.            Båndolieskimmer. Olieseparator SEPP P2 
integreret.

Tryk!ltre Type 2 dobbelt. Inspektionsrude. Kemidosering.

For yderligere information om ekstraudstyr til de forskellige anlæg kontakt venligst Cleentek, 
så hjælper vi dig med at sammensætte den helt rigtige løsning efter dit speci#kke behov.

Options:
Sammensæt den optimale løsning

Ekstraudstyr til Compo og Drum Cleener
som ekstraudstyr til Compo og Drum Cleener fås følgende dele:

• Ind-/ og udløbsbaner tilpasset efter behov
• Transportbånd: Rustfri stål eller plast
• Transportsystem med medbringer eller udformet efter emnekontur
• Takt-/ fotocellestyring af transportbåndet
• Forskellige vaskekurve og #ksturer (se også side 14)
• Filtreringssystem
• Olieskimmere/ olieseparator
• Udsugning
• Dampkondensator
• Kemidosering
• Lænsepumpe

Ekstraudstyr til frontlåger og toplåger
Til de øvrige vaskeanlæg i vores program fås følgende ekstra dele:

• 7-døgnstimer for opvarmning og/ eller olieskimmer
• Trykluftafblæsning efter vask
• Tørring
• Lænsepumpe
• Olieskimmer
• Ventilator/ dampkondensator til $ernelse af vanddamp
• Motordrev af kurv for ensartet rotation - Toplåge
• Motordrevet kvadratisk vaskesystem - Frontlåge
• Tryk#lter for e!ektiv #ltrering af væske
• Automatisk kemidosering og vandpåfyldning
• Transportvogn med spildbakke
• Lastrampe med spildbakke
• Forskellige kurve og #ksturer
• Kemiprogram
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Options:

Kurve & !xturer
I Cleentek’s program #nder du alle de forskellige typer vaskekurve og 
#xturer, som er nødvendige for dig ved vask af mindre emner. Vi har et 
stort standardprogram, så kontakt os for prospekt.

Kemi
Hos Cleentek fører vi endvidere en række forskellige kemiprodukter til 
brug i vores maskiner. Kontakt os for vejledning omkring de forskellige 
produkter – vi hjælper dig gerne til at vælge rigtigt.

Type 2 tryk!lter Patron!lter 10. Di"erencetryk overvågning

PRODUCEDBY HESØ A/S*
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Olieseparator, type: SEPP P1. Ventilator HL-14.

Indløbsføder. Drejebord.

Magnetkerne til tryk!ltre. Manuel vaskepistol.

Vi har 
produceret og 
solgt maskiner 
til følgende
brancher og 
områder

• Automotiv
• Plast
• Metal
• Aviation/luftfart
• Kemisk industri
• Medicinal industri
• Militær
• Optisk industri
• Elektronik industri
• Hydraulisk industri
• Energi
• Skibs industri
• Vindmølle industri
• Renovering
• O! shore
• Hospitalssektor
• Print industri
• Træ industri



Cleentek Ltd
Unit 7, Badger Way

Prenton
Wirral CH43 3HQ
United Kingdom

Tel: +44 (0)844 567 2950
Email: sales@cleentek.com

www.cleentek.com

Hein-Hesø GmbH
Walterscheid-Müller-Straße 7

53797 Lohmar
Germany

www.hein-heso.de
Tel: +49 (0) 2246 94868-0
Email: info@hein-heso.de  

Cleentek A/S
Pottemagervej 12

DK-7100 Vejle
Denmark 

Tel: +45 7022 8499
Email: info@cleentek.com
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Design og
Innovation
Cleentek satser på innovation og rene linjer. Derfor 
producerer vi vores vaskeanlæg i et stilrent design, 
der fremstår neutralt og enkelt. 

For os betyder et enkelt design også 
brugervenlighed og kvalitet, der giver dig en 
driftsikker produktion hver dag året rundt uden at 
belaste miljøet unødigt – også i fremtiden.

U K  S A L E S  C O M P A N Y :G E R M A N Y  S A L E S  O F F F I C E :H E A D  O F F I C E :
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