FAC T SHE E T SYST E M E N

Hangbaan 820-920
Het efficiënt bufferen van (ongesorteerd) wasgoed doe je met een hangbaan.
De hangbaan in 820 of 920 uitvoering is hier zeer geschikt voor.
Wat is de hangbaan 820-920?
Met deze hangbaan realiseert u een constante productie en vangt u fluctuaties eenvoudig
op. Hangbaansysteem 820 en 920 zijn zeer geschikt voor het bufferen van (on)gesorteerd
wasgoed. U kunt bufferen op klant-, product- of routevolgorde. Dankzij de efficiënte
besturing door WinWash en de aansluiting op een bakkensorteersysteem of een
bandensorteersysteem is er altijd automatische belading.

Features

Vuilgoed- en schoongoedhangbaan voor het transporteren en
bufferen van (on)gesorteerd wasgoed
Dynamische afroep: past zich automatisch aan op de behoefte
van de schoongoedafdeling
Aangesloten op een bakkensorteersysteem of een
bandensorteersysteem geeft mogelijkheid voor automatische
belading vuilgoedhangbaan
Automatische belading van schoongoedhangbaan vanuit
machines mogelijk

Laundry innovators

Technical data

Lage onderhoudsfrequentie door aan bovenzijde gesloten RVS-rail

Onbemande aansturing vanuit WinWash biedt de mogelijkheid om
te bufferen op klantniveau en productvolgorde

Zakken optioneel te voorzien van eigen huisstijl
Compacte opslag van lege zakken door middel van kantelsysteem
Servicerail in en uit mogelijk voor toegankelijk onderhoud aan zakken
Express (spoed)baan vrij instelbaar
Mogelijkheid zakken te voorzien van RFID-technologie ten behoeve
van service & onderhoud
Voorzien van dubbel trolley zakken (twee trolleys (8 loopwielen) in
de hangbaanrail)

Afritsbare zakken zijn wasbaar
Kan geleverd worden met onderloopbeveiliging

CONTACT

MEER INFORMATIE?

Heuvelsesteeg 1
3959 BA Overberg
The Netherlands
T: +31(0)343 481 580
E: info@wspsystems.com

Heeft u interesse in deze hangbaan? Of bent u benieuwd wat WSP kan
betekenen in uw situatie? Neem dan gerust contact met ons op. We
denken graag met u mee!
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