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Volledige Branson ultrasoon reinigingslijn  
type MF-24.18-5, bestaande uit:
•	Reinigingstank MTHS-2418-25-24;
•	Twee-positie spoeltank CRT-24-18-2;
•	Droger HADT-2418-1C;
•	Olieseparator OSB-60PP;
•	Warenbeweging voor pos. 1 t/m 3;
•	Takel.

Buitenafmetingen: 
ca. 2920 x 1040 x 1250 mm (L x B x H).
Mandafmetingen (3 stuks):
ca. 520 x 370 x 300 mm (L x B x H).

Technische specificaties

Reinigingstank 
MtHs-2418-25-24

Twee-positie spoeltank
Crt-2418-2

Heteluchtdroger  
HaDt-2418-1C

Olieseparator 
osB-60PP

Afmetingen:  
ca. 600 x 450 x 400 mm
•	 Voorzien van 

piëzoelektrische PZT-
trilelementen, bevestigd 
aan de tankbodem;

•	 Ultrasoon vermogen 
2000W, frequentie 25 kHz;

•	 Tank vervaardigd uit 
roestvaststaal AISI 316, 
met schuine bodem en 
afzetrooster;

•	 Thermostatisch regelbare 
elektrische verwarming;

•	 Geluids- en warmte-
isolatie;

•	 Sproei-inrichting met 
overloopgoot;

•	 Toe- en 
aanvoeraansluitingen.

Afmetingen  
ca. 600 x 450 x 400 mm S
•	 Tank vervaardigd uit 

roestvaststaal AISI 316, 
met schuine bodem en 
afzetrooster;

•	 Eerste positie voorzien van  
overloopgoot;

•	 Tweede positie voorzien 
van geperforeerde 
toevoerleiding voor 
opwaartse stroming, max. 
13 liter/min.;

•	 Toe- en 
afvoeraansluitingen.

Nuttige afmetingen  
ca. 600 x 450 x 670 mm
•	 Tank vervaardigd uit 

roestvaststaal AISI 304;
•	 Voorzien van thermische 

isolatie;
•	 Thermostatisch regelbare 

elektrische verwarming 
125°C max.;

•	 Instelbare louvre-
luchtinlaat;

•	 Afzetrooster;
•	 Radiaalventilator in het 

circulatie-circuit;
•	 Afzuiging met 

luchtregelklep voor 
het instellen van de 
verversingsgraad en 
condensafvoer.

Separaat opgestel, afmetingen
ca. 900 x 1070 x 725 mm
•	 Vervaardigd uit 

roestvaststaal AISI 316;
•	 Voorzien van coalescer 

scheidingspakket
•	 Roestvaststalen 

circulatiepomp;
•	 Filter geïntegreerd in het 

leidingsysteem uitgevoerd 
in roestvaststaal;

•	 Filterdoorlaat 10 micron;
•	 Thermostatisch regelbare 

elektrische verwarming 2 
kW;

•	 Vloeistofniveau-schakelaar 
(Gems);

•	 Voorraadvat;
•	 Thermische isolatie;
•	 Roestvaststalen beplating;
•	 Afneembaar deksel en 

vloeistof opvangbak onder 
de gehele separator;

•	 Aangesloten op de eerste 
positie.

Warenbeweging 
Voor positie 1 t/m 3

Transporttakel Centrale elektrische inrichting met hoofdschakelaar

•	 Voorzien van uitneembare 
afzetroosters met 
geleidingen;

•	 Draagarm-constructie veilig 
voor bedieningspersoneel;

•	 Geschikt voor maximale 
totaalbelasting van 50 kg;

•	 Thermisch beveiligd;
•	 Frequentie 50 slagen/min. 

bij een slag van 40 mm.

•	 Handduwloopkat, 
bediend door tweetraps 
drukschakelaar voor 2 
hefsnelheden 8/2 m/min.

•	 Maximale belading 50 kg.

•	 Bedieningscomponenten 
met signaallamp;

•	 Stuurstroomcircuit 24V;
•	 Geïntegreerd in 

de fries van het 
reiningingssysteem;

•	 Incl. aansluiting ultrasone 
generator;

•	 Aansluitwaarde 
400V/3N+PE: ca. 15 kW

Het paneel is voorzien van:
•	 Hoofdschakelaar;
•	 Start/reset schakelaar;
•	 Schakelaar verwarming 

tank 1, verwarming 
olieafscheider,	pomp/filter	
olieafscheider, droger AAN, 
droger UIT, ultrasoon tank 
1, warenbeweging;

•	 Geleidbaarheidsmeter;
•	 Temperatuurregeling 

heteluchtdroger;
•	 Noodstopschakelaar.

Prijs: nader overeen te komen
Bouwjaar : 2001 (in 2014 volledig gereviseerd)
Serienummer : 389345
Nieuwprijs : € 97.000,00


