
VFT-BASIC

Flow-Jet-tvätt
Robust industritvättmaskin för gods med  
svåråtkomliga skrymslen och vrår. 



VFT-BASIC är en liten och robust industritvättmaskin 
som lämpar sig extra bra för tvättning och/eller  
avfettning av komplicerade, svårtvättade detaljer 
och korggods. Den passar perfekt på mindre fabriker, 
samt underhålls- eller reparationsavdelningen på 
större industrier, där många olika typer av gods  
behöver bli omsorgsfullt rengjorda. 

VFT-BASIC är en energisnål maskin i enstegsutförande med 
pneumatisk lucka. Den finns i tre modeller med ett flertal  
möjliga tillbehör. Maskinen är väl isolerad och har ett helt slutet 
vätskesystem. Den håller en låg ljudnivå, har en ergonomisk 
arbetshöjd och är enkel att underhålla. 

Funktionsbeskrivning

Tvättgodset placeras på en fixtur eller i en korg som skjuts in i 
spolkammaren, varefter luckan stängs. Med Flow-Jet-funktionen 
utsätts godsets varje skrymsle och vrå av ett högt tryck av 
tvättvätska och kavitationsbubblor. Kammaren vätskefylls  
och breddar konstant över så att olja, smuts och partiklar  
effektivt sköljs bort. 

Efter tvättning evakueras ångan via ett pneumatiskt spjäll.  
Därefter stängs spjället och fläkten används istället för att blåsa  
av godset. Värme kan då appliceras för att torka godset snabbt 
och effektivt. 

Tvättprocessens alla steg styrs via en användarvänlig operatörs- 
panel. På pekskärmen finns tillgång till flera olika tvättprogram 
för olika typer av gods som du själv ställer in och anpassar efter 
behov. Panelen visar även larm och felsignaler i klartext.

På maskinen finns dörrar som förenklar service och underhåll.

Produktinformation

 • Flow-Jet-teknik för maximal renhet

 • Flexibel hantering av olika typer av gods – på fixtur  
eller i korgar

 • Styrs via en lättmanövrerad panel

 • Programmerbara tvättprogram utifrån dina krav på tid,  
renhet och miljö

 • Programmerbara underhållslarm för exempelvis filterbyten

 • Tillverkad i Sverige med svenska kvalitetskrav

 • Invändigt 2 mm rostfri plåt, isolering av 35 mm mineralull 
som åter täcks med rostfri plåt

 • Utvändigt pulverlackerade och avtagbara täckplåtar med  
stora dörrar för enkel åtkomst vid service och underhåll 

 • Garanti: 1 år

Vi bygger vår verksamhet på innebörden 
av orden kompetens, kvalitet och service. 

För oss är det synonymt med yrkesstolthet. 
Vi är väldigt stolta över våra industriella 
tvättmaskiner och är måna om att de  
ska hålla länge. 

Kompetens, kvalitet  
och service

Vilken slags industritvättmaskin som passar just 
ert gods bäst, beror på dess storlek, uppbyggnad 
och vilka renhetskrav som ställs. Därför rekommen-
derar vi alltid att ni tar kontakt med oss för att få 
råd kring vilken maskin ni bör välja. 

Rådgivning

Flow-Jet-tvätt VFT-BASIC



Mått och vikt

Modell
Djup  
mm

Höjd  
mm

Bredd  
mm

Max.  
godsvikt  

kg*

Godsutrymme  
mm

Badvolym  
l

Antal  
charger/h

Lasthöjd  
mm

VFT-64-P1 1900 2500 1400 200 600 x 400 x 330 220 7 985

VFT-86-P1 1700 2500 2100 200 800 x 600 x 330 500 6 1055

VFT-124-P1 2500 2500 1600 200 1200 x 400 x 330 500 6 985

* Maskinerna kan anpassas för högre vikter.

Teknisk information

Modell
Anslutningseffekt  

kW
Säkring  

3 x 400 V A

Tank Pump

Värmeeffekt kW Tankvolym l Kapacitet l/min Tryck kPa

VFT-64-P1 20 32 12 665 200 350

VFT-86-P1 35 40 12/24 965 500 450

VFT-124-P1 35 40 12/24 1100 500 450

Driftinformation

 • Avsedd för alkalisk tvättvätska
 • Manöverspänning -24 V/~220 V 50 Hz
 • Elutrustning enligt norm SS EN 60204-1
 • Drift- och skötselinstruktioner på svenska medföljer

Djup

Höjd

Lasthöjd

Bredd

Maskindata – VFT-BASIC
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Avblåsningsfläkt med 
integrerad värme

Palett för  
godskorg

Översikt

Tillbehör
Modell

VFT-64-P1 VFT-86-P1 VFT-124-P1

Digital display ingår ingår ingår

Rotationsenhet ingår ingår ingår

Pneumatisk lucka ingår ingår ingår

Klämlist valbar valbar valbar

Avblåsningsfläkt med 
integrerad värme

ingår ingår ingår

Säkerhetsspärr lucka ingår ingår ingår

Kemikaliedosering valbar valbar valbar

Vattenpåfyllning  
med nivåhållning

ingår ingår ingår

Oljeseparator AU-OL-30 valbar valbar valbar

Påsfilter valbar valbar valbar

Högtryckstvättning valbar valbar valbar

Lastplattform valbar valbar valbar

Transportvagn valbar valbar valbar

Ultraljud valbar valbar valbar

Integrerad vakuumtork valbar valbar valbar

Funktioner – VFT-BASIC

Godskorg

Digital display

Transportvagn

Vattenpåfyllning

Kemikaliedosering

Oljeseparator

För att minimera miljöpåverkan och maximera användandet av 
tvättvätskor har alla våra tvättmaskiner inbyggda funktioner för 
rening och återvinning som standard eller tillbehör:

 • Spånor och föroreningar i fast form fångas upp i silkorgar  
som är enkla att tömma

 • Oljor och feta föroreningar kan fångas upp av oljeavskiljare 
med egen avtappning

 • Övriga föroreningar och rester kan fångas upp i effektiva filter 
som är enkla att tömma och byta ut när de fyllts

 • Även överskottsvärmen kan tas tillvara och återanvändas för 
uppvärmning via värmeväxlare.

Alla våra tvättmaskiner är robusta och tillverkade för att hålla 
väldigt länge, vilket kanske är det allra bästa ur miljösynpunkt.

Miljö

Med vår unika  
energiåtervinning  

sparar du både  
pengar och miljön
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