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Vaskerobot til svinestalde

Servicevenlig
ProCleaner X100 er designet til at være særdeles 
servicevenlig, og alt på maskinen er let tilgængeligt.

Effektiv  
ProCleaner X100 er en kraftfuld vaskerobot med power 
nok til selv de største stalde, og så er den yderst 
driftsikker.

Brugertilpasset 
Har du forskellige stalde eller forskellige behov, kan 
ProCleaner X100 indstilles og programmeres efter dine 
ønsker.
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PROCLEANER X100
BY WASHPOWER™
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I VASKEROBOT TIL SVINESTALDE I
Kraftfuld, fleksibel og driftssikker

ProCleaner X100 er en kraftfuld, fleksibel og driftssikker vaskerobot 
til rengøring af langt de fleste typer svinestalde. Maskinen er enkel i 
sin opbygning, men rummer en effektfuld og højteknologisk vaskerobot 
der klarer selv det største opgaver. 

Vaskerobotten er opbygget på 4 hjul, og har en bredde på 69 cm, og 
en længde på 115 cm. ProCleaner X100 styres sidevejs af justerbare 
sidehjul, der kører op ad inventaret og sørger for at retningen holdes. 

Maskinen har ultralydsføler, der sikrer at maskinen stopper, når den 
kommer til en væg.  ProCleaner X100 kan programmeres til både at 
køre iblødsætning og flere forskellige typer vask. Maskinen tilkobles 
via det eksisterende højtryksanlæg med almindelig højtryksslange og 
kræver en vandmænde på min. 25 ltr. pr. min.

Vasketid for 30 mtr. stald, 5 mtr. stidybde i begge sider = 3-4 timer 
(det forudsætter vandmængde på minimum 30 ltr. pr. minut).

*) Uden sidehjul.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Mål (L x B x H) 115 x 69* x 145 cm
Vægt 285 kg
Strømforsyning 230 V
Ampere behov 6 amp
Vandforbrug Min. 20 / max. 40 ltr. pr. minut
Driftstryk 140 bar (40 ltr. vand/minut)
Max. vandtryk 200 bar
Kompressor Ekstern

■ Kraftige dyser
■ Elektronisk styring
■ Udtag med flere funktioner
■ Specialudviklet slangerulle
■ Mobil og nem at opbevare



Størrelse på robotten 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Afstanden mellem armen og spidsen af dysen: 11 cm 
2) Højde fra gulv til arm: 146 cm 
3) Afstanden mellem ydersiden af hjulene:  Standard: 67,5 cm; Mulighed A: 62,5 cm; Mulighed B: 59,0 cm 
4) Afstanden mellem hjul og ydersiden af sidehjul:  

FLEKSIBEL I TRIN: 1 cm; 3,5 cm; 6 cm; 9 cm; 12 cm 
(Standard sidehjul: 125 mm – Mulighed for at montere sidestyrings) / (Mulighed B: Sidehjul: 160 mm) 

5) Total højde på robotten: 160 cm 
6) Minimums armlængde fra ydersiden af hjulene: fra 30 cm (indtrukket position)  
7) Maksimum armlængde fra ydersiden af hjulene: fra 60 cm (udtrukket position) 

Bemærk at alle armlængder har deres eget nummer i vores system: 

SYSTEMNUMMER  Minimum          
IND-POSITION 

 Maksimum                                      
UD-POSITION 

501034 
501035 
501022 

30 
40 
50 

- 
- 
- 

60 cm 
80 cm 
100 cm 

501023  60 - 120 cm 
501024 70 - 140 cm 
501025 80 - 160 cm 
501026 90 - 180 cm 
501027 100 - 200 cm 
501028 110 - 220 cm 
501029 120 - 240 cm 
501032 130 - 260 cm 
501033 140 - 280 cm 

Eksempel: Denne type af teleskoparm giver en minimumsarmlængde på 70 cm og en maksimal armlængde på 140 
cm.  
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