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Trumtvätt WE DW

Trumtvätt WE DW1200

Trumtvätten tillverkas i tre olika 
modeller, WE DW1000, 1200 res-
pektive 1500, med olika kapacitet. 
Tvätten är som standard försedd 
med trumma i rostfri perforerad 
plåt med ställbara medbringare 
samt utmatning via ställbar spiral-
skruv i utloppskonen. Detta medför 
en skonsam utmatning utan några 
fallhöjder.

Torrtvättning med vattenspolning, 
alternativt tvättning med vattenbad, 
kan väljas.
Tvätten är försedd med spolmun-
stycken i trumman samt renslucka 
på sidan.
Upphängning och drivning sker via 2 
st. kraftrep för tyst och mjuk gång.
Digital frekvensstyrning för steglös 
reglering	av	

Tvätt med stenfrånskiljare

För tvättning av potatis, morötter och kålrötter m.m.
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Återförsäljare:

Tack vare den fortlöpande tekniska utvecklingen förändras specifikationer och utförande kontinuerligt utan föregående meddelande.

Stenfrånskiljare
Sandseparering och återcirkulation
Borstar
Automatisk nivåreglering.
Extra antisedimentpump.
Komplett utförande i rostfritt stål.

Trumtvätt, modell WE DW1000 WE DW1200 WE DW1500

Tvättkapacitet, t/h 1-5 3-15 12-25
Trumdiameter, mm 1000 1200 1500
Trumlängd + utmatningscylinderlängd, mm 2500+850 3000+1000 4000+1000
Drivenhet: frekvensstyrd snäckväxelmotor, kW 1,5 2,2 2,2
Antal spolmunstycken 6 6 6
Vattenanslutning, tum 1 1 1
Vattenförbrukning vid 1,5-2,0 bar, m3/h 0,5–1,5 0,5–3 1–3
Vätskevolym, bassäng, m3 2,3 2,5 2,7
Elanslutning .......................................................... komplett elutrustad för 3/N/PE~, 230/400 V, 50 Hz, 16 A 

Tvätten kan förses med automa-
tisk nivåreglering som tilläggsut-
rustning. Den omfattar en kraftig 
pump, nivåvakt, underspolning, 
timer, elektriska ventiler och kom-
plett el. Utrustningen gör att alla 
funktioner manövreras bekvämt 
med omkopplare.
Speciellt fyllningsläge för att fylla 
tvättkaret samt reversering av 

trumman finns. Under tvättning 
fylls karet långsamt med vatten 
från munstyckena. Vid inställd 
högsta vattennivå pumpas det 
smutsiga bottenslammet ut under 
en viss tid. Medan pumpen går 
sker underspolning för att förhin-
dra sedimentering.
Borstar kan monteras i trumman 
om så behövs. Dessutom kan en 

andra pump monteras för att för-
hindra sedimentering vid extremt 
jordig produkt. Denna kopplas för 
kontinuerlig underspolning.
Tvätten kan även kopplas sam-
man med stenfrånskiljare och 
sandseparator. För att skilja av 
stenar före tvätten samt sand 
ifrån slamvattnet.

Tekniska specifikationer

Tilläggsutrustning


