
EXCEPTIONAL WASHING SOLUTIONS

T-1200
Cabinet wasmachine

EXCEPTIONAL WASHING SOLUTIONS

 3 Compact design

 3 Reinigt grote diversiteit aan producten

 3 A-kwaliteit onderdelen

 3 Lage investering met hoge efficiëntie

 3 Efficiënt gebruik van water, energie 
en chemicaliën

 3 Korte levertijd
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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.

T-1200 Cabinet wasmachine
De T-1200 is een compacte cabinet wasmachine waarmee u een 
grote diversiteit aan producten kunt wassen. De machine is bijzonder 
gebruiksvriendelijk dankzij de eenvoudig te bedienen opdraaiende afdekklep 
met gasdrukveren. Hierdoor kunt u de machine vanaf drie zijdes laden en 
lossen. Aangezien niet iedere vervuiling hetzelfde wasprogramma nodig 
heeft, zijn de tijd van de wascyclus en de wastemperatuur aan te passen. 
Wanneer uw bedrijf behoefte heeft aan een compacte maar krachtige 
alleskunner dan is de T-1200 een ideale machine. De T-1200 bestaat, zoals 
iedere UNIKON machine, uitsluitend uit A-kwaliteit onderdelen en is 100% 
recyclebaar.

Technische specificaties
Te reinigen producten

Soort Zeer divers, waaronder kratten, bakplaten, gereedschap en 
met speciale mand ook geschikt voor kleinere onderdelen

Maximale afmeting (mm) 980 x 620 x 530 (l x b x h)

Minimale afmeting (mm) i.c.m. mand praktisch geen ondergrens (maas 20 x 20)

Capaciteit Cyclus instelbaar van 3 tot 30 minuten

In- en uitvoer

Hoogte 950 mm

Systeem Opdraaiende afdekklep met gasdrukveren

Maten en gewichten

Afmeting (breedte x hoogte x diepte) 1200 x 1500 x 700 (mm)

Gewicht 350 kg

Systeem

Reiniging Van voor naar achter bewegend sproeiframe

Filter Uitneembare filterbak

Verwarming Elektrisch

Doseersysteem reinigingsmiddel Inclusief

Dampafzuiging Optioneel ventilator 0,37kW

Overigen

Waterverbruik 5-15 liter/cyclus

Aansluitwaarde 21 kWh

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.


