
CLEAN BOX FLOW ETAGEWAGEN  : DE KLEINSTE ONTVETTERBAK  

Reinigen en ontvetten direct bij uw werkstuk. 

Het robuuste reinigingssysteem Clean Box Flow is ontwikkeld voor het reinigen en ontvetten van 
kleine onderdelen. Clean Box Flow wordt o.a. gebruikt bij het reinigen en ontvetten van  onderdelen 
die vervuilt zijn met oliën, vetten of stof en zand. De Clean Box Flow werkt met een door een accu 
aangedreven pomp. De ontvetter vloeistof komt via een doorloop kwast uit de tank. Het geheel staat 
op een verrijdbare transportwagen voorzien van een deksel. 

Clean Box Flow Etage wagen: 

De Clean Box Flow is flexibel inzetbaar en kan door de rol etagewagen direct bij de te reinigen 
onderdelen gereden worden. Hij heeft een ideale werkhoogte en bied plaats voor  een drum 
ontvetter op de plaat. Door dat hij via een accu werkt kan hij overal onafhankelijk van een 
stroomvoorziening gebruikt worden. 

In de reiniging box kunnen vervuilde onderdelen manueel, maar met behulp van een kwast gereinigd 
en ontvet worden. De ingezette ontvetter, reiniger zal via de tank d.m.v. een 12 V pomp door de 
kwast gepompt worden. Bij de ingebruikname zal de ontvetter via een filter en uitdruiprek terug 
lopen in de tank. Door deze filter zal de ontvetter ook een langere levensduur hebben. 

Het reinigingssysteem is niet verwarmd en alleen voor  ontvetters  op waterbasis  met een pH 
waarde van 10,3-11,5. Daarmee voorkomt men dat de pomp aangetast wordt. 

Manuel reinigen en ontvetten met kwast 

Mobiele transportwagen met plaats voor een drum ontvetter of werkstuk 

Batterij aangedreven pomp, probleemloos reinigen (Accu inclusief lader) 

Langdurige goede werking van de veilige ontvetter door gebruik van filters. 

De juiste en beste ontvetter hiervoor is de CB 100 

Technische informatie Clean Box Flow: 

Elektrisch: 

 Werk spanning     12 V  

  Frequentie     - 

 Stroomverbruik    45 W 

 Verwarming     niet verwarmd 

Mechanisch: 

 Maten: breedte, diepte, Hoogte   760 x 480 x 1100 mm 

 Maten reinigingsplek    510 x 360 mm 

 Belading kg     max. 50 kg 

 Tankinhoud     max. 30L Min. 15L 

 Gewicht     35,5 kg 

 Geluidsproductie    <70dB(A) 



                                                                                                                        

                   

 

 


