
EXCEPTIONAL WASHING SOLUTIONS

 3 Krachtig pivoterend reinigingssysteem

 3 Efficiënte en effectieve reiniging

 3 Volledig aan te passen aan uw behoeften

 3 Minimale onderhoudskosten

 3 Efficiënt gebruik van water, energie en  
chemicaliën

 3 A-kwaliteit onderdelen

PAL-2500
Industriële wasmachine voor pallets & dividers



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.

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.

PAL-2500
De PAL-2500 reinigt pallets, dividers en soortgelijke producten. Of u 
nu honderden pallets per dag reinigt of per uur, een handbediende of 
automatische invoer wilt, stand-alone of in-line....de PAL-2500 is compleet 
aan te passen aan uw wensen en eisen, inclusief de optie tot drogen van de 
pallets of dividers. Het krachtige pivoterende sproeisysteem verwijdert de 
vervuiling grondig en maakt hygiënisch schoon. Dankzij dit sproeisysteem, 
ons unieke filtersysteem en doseerpomp bespaart u daarnaast ook 
aanzienlijk aan water, energie en chemicaliën. De PAL-2500 bestaat, zoals 
bij elke Unikon machine, uitsluitend uit A-kwaliteit onderdelen en is 100% 
recyclebaar. 

Technische specificaties
Te reinigen producten

Soort Pallets, dividers en soortgelijke producten

Maximale afmeting (mm) 1200 x 1000 x 160 (l x b x h)

Minimale afmeting (mm) 500 x 500 x 30 (l x b x h)

Capaciteit Tot 120 producten per uur

In- en uitvoer

Hoogte 400 mm

Invoersysteem RVS transport ketting, lage invoer (aan te passen)

Uitvoersysteem RVS transport ketting, optioneel o.a. retourbaan

Maten en gewichten

Lengte machine (mm)                                      Basismachine 4000 mm

Hoogte en breedte machine (mm) 1700 x 1200 (h x b)

Gewicht Afhankerlijk van configuratie

Systeem

Reiniging PIVO systeem / sproeibuizen met bewegende sproeiers

Filtersysteem Uitneembare zeeflade of trommelfilter

Verwarming Electrisch, CV of Stoom

Zeepdosering Optioneel

Dampafzuiging Optioneel afzuigkappen met of zonder afzuigventilator

Overigen

Waterverbruik 4-8 liter/minuut 

Aansluitwaarde Afhankelijk van gekozen pompen, motoren en 
ventilatoren

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.


