
K-200 Basic
Industriële wasmachine voor normwagens

EXCEPTIONAL WASHING SOLUTIONS

 3 Compacte en gebruiksvriendelijke 
machine

 3 Automatisch kantelsysteem

 3 Lage onderhoudskosten

 3 Efficiënt gebruik van water, energie 
en chemicaliën



Hermesweg 30 A 
3771 ND Barneveld 
Nederland

+31 (0) 88 - 877 0500

info@unikon.com

www.unikon.com

UNIKON biedt al meer dan 50 jaar hoogwaardige (op maat gemaakte) industriële 
was– en droogoplossingen!

UNIKON staat voor:

• Kwaliteit, uitsluitend A-merk onderdelen
• Machines zijn 100% recyclebaar
• Meer dan 50 jaar ervaring
• Gebruiksvriendelijk
• Lage onderhoudskosten
• Waterbesparende en energiezuinige systemen
• Wereldwijde Unikon Service

Als u vragen of interesse in een industriële 
wasinstallatie hebt, neem dan contact met ons op.

UNIKON biedt de 
oplossing

Sinds 1968 levert UNIKON 
wereldwijd was- en 
droogmachines. Dankzij 
deze jarenlange ervaring 
begrijpen wij wat de specifieke 
behoeften zijn binnen uw 
branche. Wij ontwikkelen, 
fabriceren, verkopen en 
onderhouden wereldwijd 
industriële wasmachines en 
drogers vanuit onze vestiging in 
Barneveld, Nederland.

Met een machine van UNIKON 
reinigt u niet alleen hygiënisch 
schoon maar ook milieubewust. 
Onze machines verbruiken 
aanzienlijk minder water, 
chemicaliën en energie en zijn 
100% recyclebaar.

K-200 Basic
De K-200 is een basis wasmachine voor uw normwagens. De machine is zo 
ontworpen dat de normwagens eenvoudig te plaatsen zijn dankzij de lage 
invoer. De binnen- en buitenkant van de normwagens worden optimaal 
gereinigd dankzij het roterende wasframe. De K-200 Basic is een compacte 
wasmachine voor uw normwagens en is, dankzij de tweehandige bediening, 
veilig en eenvoudig te bedienen. Deze wasmachine is een ideale machine 
wanneer u behoefte heeft aan een compacte normwagenwasser, zonder 
aan kwaliteit in te leveren. De K-200 Basic bestaat, zoals iedere Unikon 
machine, uitsluitend uit A-kwaliteit onderdelen en is 100% recyclebaar.

Technische specificaties
Te reinigen producten

Soort Normwagens, 200 liter

Afmeting (mm) 795 x 720 x 700  (l x b x h)

Capaciteit Tot 20 normwagens per uur

In- en uitvoer

Hoogte Invoer vanaf vloer

Systeem Kantelsysteem, zelfsluitende laadklep

Maten en gewichten

Diepte machine (mm) 1685 (3100 mm indien invoerklep open is)

Hoogte en breedte machine (mm) 1850 (2450 incl. afzuiging) x 1550 (h x b)

Gewicht (kg) 900

Systeem

Hoofdwas Roterend sproeiframe

Naspoel Roterend naspoelframe

Filtersysteem Uitneembare filterbak

Verwarming hoofdwas Electrisch, CV of stoom

Verwarming naspoel n.v.t.

Zeepdosering Optioneel voor hoofdwas en naspoel

Dampafzuiging Optioneel 0,37 kW

Overigen

Waterverbruik 8 tot 16 liter/cyclus

Aansluitwaarde afhankelijk van gekozen verwarming

Wij helpen u graag met de juiste was- en droogoplossing binnen uw bedrijf. 
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor een op maat gemaakt advies.


