
Karuselltvätt
En automatiserad flerstegstvätt där godset roterar mellan 
olika tvättstationer och med fördel kan robotmatas då i 
och urlastning sker på samma ställe.

VKA KARUSELLTVÄTT



Karuselltvätt VKA
Viverk karuselltvättautomat är en industritvätt

maskin med på och avlastning på samma ställe 

vilket ger en säker indexering. En karuselltvätt kan 

med fördel placeras i en bearbetningscell med 

godshantering via robot.

Karuselltvätten är en kompakt industritvättmaskin med 
låg energiförbrukning, hög driftsäkerhet och stor service
vänlighet.

Karuselltvätten kan med fördel betjänas av en robot som 
laddar och lossar gods samt ger signal för framtaktning. På de 
olika karusellplatserna sker då de olika processerna samtidigt 
som exempelvis tvätt, fintvätt och avblåsning. Härigenom 
erhålls korta takttider och godset kommer ut på samma ställe 
där det lastades.

Kompetens, kvalitet  
och service
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 tvätt maskiner 
och är måna om att de ska hålla länge.

Vilken slags industritvättmaskin som passar just ert 
gods bäst, beror på dess storlek, uppbyggnad och 
vilka renhetskrav som ställs. 

Därför rekommenderar vi alltid att ni tar kontakt 
med oss för att få råd kring vilken maskin ni bör 
välja.

Rådgivning



Unika tillbehör och specialfunktioner

Torkning och  
temperaturreglering

Beroende på era kravspecifikationer och godsets 

uppbyg gnad integrerar vi olika unika funktioner för 

att säkerställa kvaliteten genom hela processen.

Oljeseparator
Med en oljeseparator förlängs tvättvätskans livslängd avsevärt 
samtidigt som kostnaderna för destruktion minskar. Man 
får dessutom en jämnare kvalitet på tvättvätskan och bättre 
tvättresultat.

Kemikaliedosering
Genom att dosera kemikalienivån utifrån tvättvätskans egen
skaper optimeras tvättvätskan kontinuerligt för bästa möjliga 
tvätteffekt till minsta möjliga kostnad.

Partikelfiltrering
Med partikelfiltrering samlas partiklar och föroreningar upp i 
filter som kan tömmas, rengöras och bytas till en låg kostnad. 
Detta förlänger tvättvätskans livslängd avsevärt och ger ett 
bättre tvättresultat.

Avjonisering
Med avjoniserad avsköljning erhålls ett extra rent slutres ultat. 
Avjoniserat vatten fungerar som en magnet och strävar efter 
att återfå sin naturliga balans och drar därför åt sig smuts från 
ytan och lämnar inga restprodukter kvar.

Värmning
Behöver godset hålla en högre temperatur efter tvätt kan en 
uppvärmning ske med olika typer av värmebehandlingar som 
till exempel infravärmning och varmluftsavblåsning.

Torkning
Godsets torrhetsgrad efter tvätt kan vara vital både för 
efterföljande användning och för godsets korrosionsskydd. 
Torkning kan ske tillsammans med uppvärmning eller separat 
med tryckluftsavblåsning, varmluft och/eller vakuumtorkning.

Ångkondensering
Vid värmning, kylning och torkning kan man även återvinna 
värme och vatten genom att kondensera ångan till vatten 
och värmeenergi som återanvänds i tvättprocessen.

För att det tvättade godset ska komma ut torrt och 

hålla rätt temperatur för omgående användning 

kan tvätten även ha olika typer av efterbehand

lingsalternativ integrerade eller som komplimen

terande enheter beroende på specifikationer och 

godsets beskaffenhet.

Kylning
Behöver godset hålla en lägre temperatur efter tvätt kan 
en efterföljande nedkylningsmodul integreras i tvätt
anläggningen och anpassa godset till önskad temperatur.

Energiåtervinning
Alla våra maskiner är energieffektiva och arbetar 
med slutna system. Till detta kan även våra unika 
lösningar för energiåtervinning anslutas.

Uppkopplade maskiner
Vi har möjlighet att förse samtliga maskiner 
med uppkoppling och kommunikation med 
molntjänster. Som kund kan du kontinuerligt följa 
status i maskinen via ett produktionssystem, din 
dator eller mobil.

Tillval



Exempel på verkliga lösningar

Typ av gods
Djuphavssonder i rostfritt stål.
 
Utmaning
Tuff miljö där tvätten står ombord på 
ett fartyg där det är mycket salt i vatten 
och luft som ställer extra höga krav på 
hela maskinens korrosionsskydd. Auto
matiserad tvättning av känsliga sonder 
med en tätning som behöver hanteras 
separat. Vid hög sjö får det inte uppstå 
vågor i tvättankar.

Typ av gods
Distansringar i stål på upp till 50 cm i 
diameter och 20 kg. Ringarna används 
till skärutrustning för plåt i olika dimen
sioner och utsätts för olika kontamine
ringar som oljor, fett och metallpartiklar 
vilket måste tvättas bort med jämna 
mellanrum.
 
Utmaning
Höga krav på renhet och snabb åter
koppling på den tvättade komponen
tens funktion. Olika typer av konta
mineringar samtidigt som takttiden 
är kort eftersom man behöver snabb 
återkoppling från det att ringen tas bort 
till den åter är användbar igen.

Typ av gods
Kugghjul och delar för kugghjul i olika 
dimensioner.
 
Utmaning
Legotillverkade kugghjul ska tvättas 
och renas från slipdamm och skärolja 
och efterbehandlas för att kunna trans
porteras och klara fordons industrins 
tuffa renhetskrav. 

Lösning
Containerinstallerad karuselltvätt 
utrustad med en förtvätt där sensorns 
tätningar öppnas och renspolas för att 
skydda innehållet under huvudtvätten. 

En robotarm matar båda tvättarna i 
containern som har automatiska dörrar 
där tvättgods kan lastas in och ut pall
vis. Tankar försedda med vågbrytare för 
att säkerställa tvättbadens funktion.

Lösning
Enstegs frontmatad karuselltvättmaskin 
med godsanpassad fixtur. Tvätten är 
ansluten till en robotarm som matar in 
och ut godset och har stationer för in 
och utmatning, grovtvätt, rentvätt och 
torkning.

Oljeseparator, rostfritt påsfilter och au
tomatisk dosering av tvättmedelskon
centrat ger rent gods och lång livslängd 
på tvättvätskor.

Lösning
Robotmatad karuselltvättmaskin med 
slutet vätskesystem, två separata tankar, 
oljeseparator, avjoniseringsfilter och 
dubbla filtersystem för hög renhetsgrad 
och lång livslängd på tvättvätskorna.

Olika typer av gods hanteras med lätt 
bytbara fixturer som utformats för 
att bära en viss typ av gods genom 
karusell tvätten.



Miljö

För att minimera miljöpåverkan och maximera livslängden 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 oljeavskil
jare 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.

Med vår unika  
energiåtervinning 
sparar du både 
pengar och miljö
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Service och tjänster

Att kunna tillhandahålla god service och olika tjänster 
är en viktig del av vår offert. Vi bistår gärna med vår 
kompetens vad gäller rätt tvätteknik för olika slags gods, 
kemikalieanvändning, renhetskrav och service. 

I vårt heltäckande serviceavtal ingår därför utbildning, 
rådgivning och maskinservice. Målet är alltid att opla
nerade driftstörningar ska minimeras, medan renhet, 
hållbarhet och lång livslängd ska maximeras.

Vi håller ett stort antal reservdelar i lager och kan snabbt få 
hem de som eventuellt fattas.

Vi levererar även vattenbaserade tvättmedel specialanpassade 
efter er maskin och godset som ska tvättas. Hör gärna av er till 
vår kundtjänst om ni vill veta mer. Alla våra kontaktuppgifter 
hittar du på viverk.se/kontakt.


