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DT/RT-serien

RT-serien - enkelt og prisgunstigt anlæg.DT-serien - topisoleret anlæg 
og særdeles lydsvag.

Enkel at anvende og e!ektiv i brug
Cleenteks Toplågeanlæg !ndes i to serier; DT- og RT-serien. Fælles for maskinerne i begge  
serier er, at de har åbning i toppen, og emnerne vaskes i en roterende kurv. Du kan endvidere 

få maskinerne i forskellige størrelser alt efter behov.
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Toplåge



RT-serien med fuldt åbent låg sikrer nem 
adgang til vaskekurv.

Toplågemodel kan med fordel monteres med 
motordrev på vaskekurv.

Toplåge modeller

Maskinernes funktion
De beskidte emner placeres i maskinens 
ind-byggede vaskekurv, der roterer under 
hele rensningen. Emnerne gennemgår en 
3-punktsspuling med høj "ow-kapacitet og  
med en opvarmet, vandbaseret væske. 

Design og brugervenlighed
Toplåge-anlæggene har alle et kompakt 
design, der får dem til at fremstå lige så 
enkle, som de er at bruge i praksis.

Anlæggene i både DT- og RT-serien har et 
simpelt betjeningspanel, hvorfra du kan styre 
din vaskeproces efter behov.

DT-serien
I DT-serien !ndes der 2 modeller: DT 700c og 
DT 800c. Begge modeller er opbygget som 
en kombination af automatisk vaskecyklus 
og manuel rensemulighed med pistol og 
børste. Du kan anvende begge modeller 
såvel centralt som decentralt alt efter behov. 
DT-serien kan opvarme væsken op til 90˚ 
C, og anlæggene er pga. deres e#ektive 
isolering særdeles lydsvage i drift. De 2 
modeller er født med en niveauføler, der 
sikrer pumpe- og varmelegeme mod for lav 
væskestand. 

Anlæggene anvendes bl.a. med succes 
i producerende virksomheder, gra!ske 
virksomheder, servicevirksomheder, auto-
branchen, samt o# shore og marinesektoren.

DT-serien er produceret i totalt rustfri 
konstruktion såvel indvendig som udvendig,  
hvilket gør dem både støj- og varmeisolerede.  
Endvidere er DT-anlæggene udstyret med 
Vision 2000-styring. Dermed kan du via det 
digitale display og kontrolpanelet med soft 
touch-taster programmere vaskeprogrammet 
efter behov.

RT-serien
Maskinerne i RT-serien !ndes i 3 modeller; 
RT-700, 900 og 1150. Alle tre modeller er 
opbygget med en simpel og pålidelig styring 
og er altid driftsikker. Anlæggene, der alle 
er udført i rustfrit stål, indeholder mulighed 
for både at regulere temperaturen mellem 
30-60° C og rensetiden på mellem 0 – 30 
minutter. Derudover er de 3 modeller født 
med en niveauføler, som sikrer pumpe og 
varmelegeme mod for lav væskestand.

RT-anlæggene bliver typisk anvendt på 
maskinværksteder, i den producerende 
industri, samt i o# shore og marinesektoren.

Udstyr
Der !ndes en række ekstraudstyr til RT-/ 
DT-serien, så maskinerne kan sammensættes 
nøjagtig efter dine behov. Der !ndes 
følgende dele som ekstraudstyr:

• Olieskimmer
• Gearmotortræk på kurv
• Ugeur for opvarmning og olieskimmer
• Mellembunds!lter (standard i DT-serien)
• Udsugning
• Lænsepumpe

Se også listen med options på side 20.
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MODEL RT 700 RT 900 RT 1150 DT 700 C DT 800 C

Renseareal Ø690 mm Ø890 mm Ø1140 Ø690 mm Ø790 mm

Rensehøjde 450 mm 500 mm 700 mm 450 mm 450 mm

Læssehøjde 840 mm 565 mm 590 mm 840 mm 920 mm

Maskindybde 850 mm 1300 mm 1700 mm 880 mm 1070 mm

Maskinbredde 1000 mm 1300 mm 1550 mm 1090 mm 1220 mm

Maskinhøjde  (lukket/åben) 980/1620 mm 1150/1920 mm 1400/2200 mm 1030/1680 mm 1100/1820 mm

Maskinvægt 120 kg 200 kg 300 kg 100 kg 150 kg

Max belastning 100 kg 200 kg 300 kg 100 kg 150 kg

Tankvolumen 100 l 250 l 400 l 100 l 180 l

Tanktemperatur 30 > 60˚C 30 > 60˚C 30 > 60˚C 30 > 90˚C 30 > 90˚C

Pumpe NM 2AE NM 25/20 AE NM 40/16 AE NM 2AE NM 25/160 AE

Pumpekapacitet (ved standard pumpe) 100 l/min. 220 l/min. 360 l/min. 100 l/min. 140 l/min.

Dysetryk / Antal dyser (ved standard pumpe) 2,4 bar / 22 stk. 4,5 bar / 60 stk. 4 bar / 80 stk. 2,4 bar / 22 stk. 3 bar / 23 stk.

Varmelegeme 9 kw 9 kw 9 kw 9 kw 9 kw



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
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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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