
Teijo – Mere en 17.000 anlæg solgt.

Modulfremstillet standard vaskemaskiner, hvor fremstillingskvaliteten og de valgte standardkom-
ponenter har høj pilotering. 

Hvorfor bruge en vandbaseret affedtnings løsning?
Krav til hastighed og effektivitet samt stadige strengere miljøregler har ført til en situation, hvor 
det er værd at gøre overgangen fra affedtning med opløsningsmidler til sikrere vandbaserede 
affedtningsmetoder.
Moderne vandbaserede affedtningsmidler i samspil med TEIJO vaskemaskiner giver et optimalt, 
effektivt og økonomisk resultat.

Rensning af emner i spulemaskine.
TEIJO vaskemaskiner renser og affedter dele og emner automatisk i et lukket kammer. Roterende 
dyser med opløsning af en varm vandbaseret affedtningsvæske under tryk, effektivt fjerner  
forureninger fra emne overfladerne i lukket system.

Lukket væskecirkulationssystem
TEIJO vaskemaskiner cirkuler affedtningsmidlet (vand og 2-5 % affedtningsmiddel) i et lukket  
system, filtrere det og genbruger det igen og igen. 

  
  Teijo Vaskemaskiner

Anvendelse Produkt Fordele

Komponent affedtning 
inden svejsning, fjernelse 
af beskyttelses olier før 
bearbejdning, mellem 
affedtning i interne  
procesforløb og af-lakering 
af fejllakerede emner.

Fler-Trins Vaskemaskine
Model :  
C-1000-22SS op til C-2600-33SS

Vandbaserede affedtnings- 
midler  i en TEIJO vaskemaskiner 
giver et optimalt, effektivt og  
økonomisk resultat.

Komponent affedtning 
inden svejsning, fjernelse af 
beskyttelses olier før bear-
bejdning, mellem affedt-
ning i interne procesforløb 
og af-lakering af 
fejllakerede emner.

1 Trins Vaskemaskine 
Størrelse: 800-2600 mm 
Højde standard: Op til 1200 mm.
Model:  
C-800-SS op til C-2600-SS
Pneumatisk hæve/sænke dør

TEIJO vaskemaskiner cirkuler  
affedtningsmidlet 
 (vand og 2-5 % affedtningsmiddel) 
i et lukket system, filtrere det og 
genbruge det igen og igen.

Komponent affedtning 
inden svejsning, fjernelse 
af beskyttelses olier før 
bearbejdning, mellem 
affedtning i interne  
procesforløb og aflakering 
af fejllakerede emner.

2-3 Trins Vaskemaskine
Multimaskiner med flere behandlings-
trin.
Størrelse: 1000-2600 mm 
Højde standard: Op til 1200 mm .
Antal vasketrin: 2-3 eller 4.
C-1000-22SS op til C-2600-33SS.

Vandbaserede affedtning,  
overfladebehandling og  
aflakeringsmidler i en  
TEIJO vaskemaskiner giver et 
optimalt, effektivt og økonomisk 
resultat.



Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne

  Teijo Vaskemaskiner

Anvendelse Produkt Fordele

Kompakt maskindesign 
hvor tankene er placeret 
under vaskerummet.

2 Trins vaskemaskine 
EVO, multimaskiner med flere 
 behandlingstrin 
Størrelse: 1600-2000 mm 
Højde standard: Op til 1200 mm 
Antal vasketrin: 2 trin.
Model:
C-1600-22HSS-EVO - C-2000-22HSS-EVO

Kompakt 2 trins maskinudgave.

Anvendes i forbindelse 
med såvel service som 
produktionsopgaver.

Top lukkede  
vaskemaskiner 
Størrelse: 600-1150 mm 
Højde standard: Op til 950 mm 
Antal vasketrin: 1 trin.
Model:
TL-650-SS op til TL-1150-SS

TEIJO vaskemaskiner renser og 
affedter dele og emner automatisk i 
et lukket kammer.

Tunnelrensemaskiner 
(KT-serien) er designet til 
emner, der kræver stor 
kapacitet og maskinen er 
udstyret med en  
transportør, der løber  
gennem maskinen.

Tunnel rense maskiner Disse maskiner kan integreres som 
led i en produktionslinje og er 
normalt udstyret med en eller flere 
rengørings- og skyllefaser.  
Tunnel- rensemaskiner er normalt 
designet og udstyret efter kundens  
specifikationer.

De mest almindelige 
reservedele til Teijo 
maskiner.

Reservedele
Vandfordeler, reservedele til toplukkede 
fler-trins maskiner.

Se hele reservedelslisten under 
brochure


