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Opis produktu SERIA AC 

Zmywarki do butelek oraz klatek dla zwierząt

NIEZALEŻNY SYSTEM MYCIA I PŁUKANIA

WIELOETAPOWY PROCES FILTROWANIA 

WODY Z SAMOCZYSZCZĄCYM FILTREM

OPCJA JEDNODRZWIOWA LUB PRZELOTOWA

DUŻEJ POJEMNOŚCI POJEMNIK NA DETERGENTY

ŁATWY DOSTĘP DO MODUŁÓW SERWISOWYCH

WYMIARY KOMORY MYJĄCEJ

AC 1200
W 765 x D 900 x H 815 mm
W 30.12" x D 35.43" x H 32.09"

AC 1300
W 1550 x D 730 x H 815 mm
W 61.02" x D 28.74" x H 32.09"

AC 1400
W 1550 x D 900 x H 815 mm
W 61.02" x D 35.43" x H 32.09"

Zmywarki serii AC 1200/1300/1400 to doskonałe rozwiązanie dla 
utrzymywania w czystości klatek, butelek oraz innego standardo-
wego wyposażenia zwierzętarni.

Dzięki bardzo krótkiemu cyklowi pracy, trwającego do kilku minut 
istnieje możliwość obsłużenia wielu klatek przy wysiłku zreduko-
wanym do minimum.

Różne wielkości urządzeń pozwalają na dobranie optymalnego 
sprzętu do potrzeb.
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AC 1200

AC 1300 / AC 1400

Systemy utrzymywania
czystości
Systemy utrzymywania
czystości

AC 1300 / 1400
MYCIE ZBIORNIKÓW DO HODOWLI ZEBRAFISH
specjalna technologia eliminująca wszelkie pozostałości biofilmu 
oraz glonów po procesie mycia



Opis produktu

DOZOWNIK ŚCIÓŁKI

MITO 2B ZMYWARKA DO BUTELEK

Półautomatyczna zmywarka do butelek

2 kosze mieszczące 18 butelek na cykl
łatwa integracja ze stołem do ładowania i rozładowania, 
łaźnia ultradźwiękowa dla kapsli, moduł napełniania.
niezależny system mycia i płukania
dysze docierające do każdego miejsca w butelce

Dozownik świeżej ściółki charakteryzuje się:

ergonomią
bezpieczeństwem dla operatora
ochroną przed alergenami
odpowiedni do wielu typów ściółek
jednostka wolnostojąca
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SERIA AC 7500 / 8500

Zmywarki serii 7500/8500 to idealne modele dla dużych jednostek. 
Charakteryzują się wysoką ładownością i krótkim czasem trwania 
cyklu. Szerokie możliwosci konfiguracji urządzeń umożliwiają 
dobranie rozwiązania spełniającego wszelkie stawiane wymagania:

Ruchome dysze pokrywające wodą pod wysokim ciśnieniem 
całą powierzchnię wsadu
Dostępne modele przelotowe, bądź jednodrzwiowe
Oświetlenie wnętrza komory umożliwiające inspekcji procesu
Możliwość użycia jako komory dekontaminacyjnej poprzez 
użycie generatora zamgławiania chemicznego

AC 7500:
Drzwi : 1170mmx2150mm (46”x89”)
Głębokość komory: 2300mm (90”)

AC 8500:
1170mmx2150mm
2300mm

ODDZIELNE 

OBWODY MYCIA 

I PŁUKANIA

WIELOETAPOWY

SYSTEM 

FILTRACJI WODY

W PEŁNI USZCZELNIONA 

KOMORA DO PROCESU 

DEKONTAMINACJI

SYSTEM 

KOLEKTORÓW
FILTRACJI WODY DEKONTAMINACJI
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Systemy utrzymywania
czystości

MITO 2B

DOZOWNIK ŚCIÓŁKI


