
Świat czyszczenia części

upex.de

 Myjki warsztatowe
Myjki automatyczne
Myjki do pistoletów lakierniczych
Kompleksowy serwis obejmuje
wynajem urządzenia, opiekę serwisową,
dostawę środka myjącego, odbiór
i utylizację zużytego środka myjącego.
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Kompleksowy 
serwis

=
 wynajem urządzenia

+
dostawa środka myjącego

+
odbiór i utylizacja 
zużytego środka 

myjącego



> Systemy czyszczenia części UPEX

>  Systemy czyszczące Eko

 

 

Eko Mini Eko Compact Eko Maxi

cechy charakterystyczne mobilny dzięki kółkom, przez co
łatwy do przemieszczania wytrzymały, zajmuje mało miejsca zwiększona wytrzymałość, odpowiedni

do dużych i ciężkich części

czyszczenie ręczne ręczne ręczne

powierzchnia użytkowa 61 x 50 cm 74 x 54 cm 88 x 58 cm

nośność 90 kg 100 kg 220 kg

środek czyszczący  ekologiczny środek czyszczący ekologiczny środek czyszczący ekologiczny środek czyszczący  

R - 800 Starter Kombi One

   

wymagania ATEX

środek czyszczący

> Systemy czyszczące do pistoletów lakierniczych 
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UPEX oferuje usługę kompleksowego
serwisu urządzeń myjących.
Koszt serwisu obejmuje wynajem
urządzenia, opiekę serwisową,
dostawę środka myjącego, obiór
i utylizację zużytego środka
myjącego. Klient nie ponosi
żadnych dodatkowych opłat.

Świadczymy również usługi
serwisowe dla Klientów
posiadających własne
urządzenia myjące.

Wszystkie systemy czyszczące
pistolety lakiernicze posiadają
aprobatę SATA. 

cechy charakterystyczne

czyszczenie

nośność

automatyczne ręczne lub automatyczne równocześnie automatyczne i ręczne

mycie pistoletów (Airless, Airmix itp.)
- automayczne mycie pistoletu
i płukanie węża zasilającego

rozpuszczalnik,
środek do czyszczenia
lakierów wodnych

rozpuszczalnik,
środek do czyszczenia
lakierów wodnych

rozpuszczalnik,
środek do czyszczenia
lakierów wodnych

wersja wolnostojąca,
bądź wersja przyścienna

odseparowane obiegi czystych
i zabrudzonych płynów

–––



 

> Automaty myjące

Aqua Compact Pro/Iso* Aqua Maxi Pro/Iso*  Aqua Jumbo Pro/Iso*  Aqua Mammut 

załadunek od góry 

automatyczne

załadunek od góry

automatyczne

załadunek od góry

automatyczne

załadunek od przodu

automatyczne

Ø 73 cm Ø 90 cm Ø 110 cm 100x150 cm

250 kg 300 kg 350 kg 500 kg

alkaliczny środek czyszczący alkaliczny środek czyszczący alkaliczny środek czyszczący alkaliczny środek czyszczący

Aqua Vio Power Box Classic Primus Flex

urządzenie wysposażone w pedzęl,
pistolet na sprężone powietrze
i grzałkę (45°C)

mycie pod wysokim ciśnieniem
(38bar), urządzenie wyposażone
w grzalkę (48°C) i pistolet
na sprężone powietrze

bardzo wytrzymały,
wysoka wydajność czyszczenia

ruchome urządzenie
ze zdejmowaną, ruchomą wanną

ręczne ręczne ręczne

120 kg

ręczne

100 kg 100 kg 30 kg

–––

alkaliczny środek czyszczący alkaliczny środek czyszczący
rozpuszczalnik o podwyższonej
tempetarurze zapłonu, ekologiczny
środek czyszczący

rozpuszczalnik o podwyższonej
tempetarurze zapłonu, ekologiczny
środek czyszczący

*opcjonalnie: pełna izolacja
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> Myjki warsztatowe 



REMONDIS Medison GmbH // Bereich UPEX
Brunnenstr. 138 // 44536 Lünen // Deutschland
info@upex.de // upex.de 
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Woda, surowce i serwis – na dziś i jutro

UPEX to specjalista w zakresie czyszczenia 
części urządzeń. Jesteśmy częścią spółki 
REMONDIS, międzynarodowego 
przedsiębiorstwa zajmującego się 
gospodarką wodną oraz gospodarką 
wtórnego wykorzystywania surowców. 
Grupa REMONDIS, posiadająca więcej niż 
500 placówek w 35 krajach Europy, Afryki, 
Azji i Australii świadczy usługi dla ponad
30 mln mieszkańców i kilku tysięcy 
przedsiębiorstw. Nasz serwis świadczony 
jest na najwyższym poziomie.

Dla lepszej przyszłości. Niemiecka jakość.

UPEX jest częścią grupy
REMONDIS


