
 

ONTSMETDOUCHE 
OD 1x2  



 

VOORDELEN: 
• Ontwikkeld voor optimaal ontsmetten met weinig restvloeistof restvloeistof. 
• Al het water gaat van boven naar beneden door de gehele stapel(s). 
• Het enorme filteroppervlak waarborgt de maximale opbrengst van de pomp.  
• Door de brede inzet opening is het fust gemakkelijk in en uit de ontsmetdouche te halen. 
• Minder schuimvorming door het ontbreken van een zuigleiding met filterbak. 
• Lekvrij gordijn door labyrintafdichting. 
• Een stormvast rolgordijn, ook voor buiten gebruik geschikt.  
• Robuuste constructie geheel uit 3 mm plaat en een uitstekende bescherming door gegalvaniseerde (thermisch 

verzinkte) stalen constructie met een minimale laagdikte van 80 micron. 
• Geen lekkage door de afdichtingloze vuilwaterpomp. Deze pomp kan zonder risico droog draaien. 
• De sproeibak is gemakkelijk uit de kast te halen. Makkelijk plaatsbaar met behulp van een heftruck. 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES: 
 

ONTSMETDOUCHE  1X2 stapels kleinfust 80x60 cm   1X2  kuubskisten 120x120 cm 1x2 kuubskisten 150x120 cm 

b × l × h inwendig 1050 x 1230 x 2580 mm 1450 x 1230 x 2580 mm 1750 x 1230 x 2580 mm 

b × l × h uitwendig 1680 x 1270 x 3500 mm 2080 x 1270 x 3500 mm 2380 x 1270 x 3500 mm 
 
OPTIES: 
• Recirculatie ten behoeve van het in beweging houden van de ontsmetvloeistof. 
• Elektrisch bediend rolgordijn. 
• Tijdklok ten behoeve van de instelling van de douchetijd. 
• Tijdklok ten behoeve van de uitlektijd. 
• Bediening vanaf de heftruck (afstandsbediening of trekschakelaar). 
• Lekbak onder de gehele installatie. 
• Verrijdbaar met wielen onder de installatie. 
• Automatisch douchen volgt een programma met een druk op de knop. 

 

 

 

 ONTSMETDOUCHE 

Mechanisatie Haarlemmermeer B.V. past zijn producten constant aan de eisen van de gebruikers aan, wijzigingen zijn dus 
voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen uitrustingen bevatten die niet tot de 
standaarduitvoering behoren. 
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	 Al het water gaat van boven naar beneden door de gehele stapel(s).

