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MMYYJJKKAA    SSKKRRZZYYNNEEKK--  PPOODDWWÓÓJJNNAA  

MMYYJJKKAA    SSKKRRZZYYNNEEKK--  PPOOJJEEDDYYŃŃCCZZAA  
 

Urządzenie jednorzędowe do mycia: skrzynek, platonów, łubianek. 
Skrzynki podane ręcznie na ruchomy łańcuch są zaczepione  i przenoszone wzdłuż 

komory mycia w strefę mycia głównego wodą ciepłą z detergentem i strefę 

spłukiwania czystą wodą. Czysta woda uzupełnia zbiornik główny z natrysków czystą 

wodą oraz poprzez zawór pływakowy i dozownik detergentu. W głównym zbiorniku 

umieszczono zespół grzałek załączających się sekwencyjnie w zależności od 
temperatury wody ( automatyczny układ sterowania). Pompa wodna, podaje  w 

obiegu zamkniętym,  wodę oczyszczaną  przez dwa stałe  filtry sitowe, do zasadniczej 

strefy mycia poprzez dysze spryskujące. Regulacja szerokości i wysokości kanału 
mycia – bezstopniowa, dopasowanie do gabarytów skrzynki. Komora mycia 

osłonięta. Dozownik detergentu automatyczny -proporcjonalny do zużycia wody . 

Wykonanie ze stali AISI 304. 
Możliwe wykonanie myjek w różnych wariantach: ilość stopni mycia, osuszanie. 
 Wydajność mycia ………. max.~ 300  szt./h ( jednorzędowa) regulowana prędkością łańcucha 

ciągnącego skrzynki 

 Maksymalne wymiary skrzynek do mycia ( wysokość / szerokość )   - regulacja.……..400 / 640 

 Mycie w dwóch strefach: mycie w wodzie gorącej-24 dysze , natrysk wodą czystą- 12 dysz  

 Dozownik detergentu ….proporcjonalny 

 Skrzynka  myta dyszami ze wszystkich stron 

 Podgrzewanie wody grzałkami  wewnętrznymi…………….N=24 kW ( 6 kW x 4 szt.) 

 Pompa wodna …..N=5,0 kW  

 Filtr wody …siatkowy podwójny. 

 Prędkość przesuwu łańcucha ciągnącego…..V=( 0,5-2)m/min.. ( regulowana - falownikiem) 

 Kontrola poziomu wody w zbiorniku ~200 litr. …zawór pływakowy  1” 

 Gabaryty zewnętrzne – długość/szerokość/wysokość ……~ 4000/1400/1600 

 Obsługa …………..2 osoby 

 Panel sterowniczy 

 

Na zdjęciu pokazano myjkę o wydajności 300 skrzynek/h, z myciem w jednej wodzie w obiegu 

zamkniętym i spłukaniem czysta wodą. Zainstalowana moc N= 32 kW;~380 VAC; 50 Hz. 

Urządzenie dwurzędowe do mycia: skrzynek, platonów, łubianek. 
Skrzynki podane ręcznie na ruchome łańcuchy są zaczepione  i przenoszone wzdłuż komory mycia                

w strefę mycia : wstępnego, głównego wodą ciepłą z detergentem, strefę spłukiwania czystą wodą                    

i strefę osuszania. Czysta woda uzupełnia zbiornik główny z natrysków czystą wodą oraz poprzez 

zawór pływakowy i dozownik detergentu. W dolnej części umieszczono dwa zbiorniki wody                         

z  obrotowymi filtrami  bębnowymi czyszczącymi spływająca wodę. W zbiorniku umieszczono także  

zespół grzałek załączających się sekwencyjnie w zależności od temperatury wody ( automatyczny 
układ sterowania). Pompy wodne, pracują   w obiegu zamkniętym,  i podają wodę oczyszczaną  przez 

dwa obrotowe filtry bębnowe , do  wstępnej i zasadniczej strefy mycia poprzez dysze spryskujące.                  

W końcowej strefie mycia natrysk czysta woda i osuszanie turbina powietrzną. Regulacja szerokości                  
i wysokości kanału mycia – bezstopniowa, dopasowanie do gabarytów skrzynki. Komora mycia 

osłonięta. Dozownik detergentu  automatyczny -proporcjonalny do zużycia wody . Wykonanie ze stali 

AISI 304. 
Możliwe wykonanie myjek w różnych wariantach: ilość stopni mycia, osuszanie. 
 Wydajność mycia……. max.~ 800  szt./h ( dwurzędowa) regulowana prędkością łańcuchów ciągnących skrzynki 

 Maksymalne wymiary skrzynek do mycia ( wysokość / szerokość )   - regulacja.……..400 / 640 

 Mycie w dwóch strefach: mycie w wodzie gorącej-24 dysze , natrysk wodą czystą- 12 dysz  

 Dozownik detergentu ….proporcjonalny 

 Skrzynka  myta dyszami ze wszystkich stron i osuszana powietrzem 

 Podgrzewanie wody grzałkami  wewnętrznymi…………….N=36kW ( 6 kW x 6 szt.) 

 Pompa wodna …..N=7,0 kW + N=4 kW, turbina powietrzna  N=4 kW 

 Filtr wody …obrotowy, bębnowy – 2 szt. 

 Prędkość przesuwu łańcuchów ciągnących…..V=( 0,5-2)m/min.. ( regulowana - falownikiem) 

 Kontrola poziomu wody w zbiorniku ~400 litr. …zawór pływakowy  1” 

 Gabaryty zewnętrzne – długość/szerokość/wysokość ……~ 6600/1700/1600 

 Obsługa …………..2 osoby 

 Panel sterowniczy 

 

Na zdjęciu pokazano myjkę o wydajności 850 skrzynek/h, z myciem w dwóch wodach w obiegu zamkniętym , 

spłukaniem czysta wodą i osuszaniem. Zainstalowana moc N= 53 kW;~380 VAC; 50 Hz. 
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