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BIO-CIRCLE 
HP Vigo 

 Puhdistusjärjestelmä suunniteltu työntekijä- sekä
ympäristöystävällisyyttä ajatellen.

 Korvaaja vaarallisille aineille ; huomattava parannus
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kannalta

 Vaarallisten liuottimien huomattava vähennys (mm.
asetoni)

 Kompakti puhdistusjärjestelmä – voidaan käyttää suoraan
käsittelyprosesseissa

Korkeapaine puhdistusta kaikkialla – säädettävällä käyttöpaineella

Manuaalista osienpesua korkeapaineella. Bio-Circle HP Vigo yhdistää Bio-Circle Liquid sarjan 
tehokkuuden ja korkeapaine puhdistuksen ideaalisella tavalla. Bio-Circle HP Vigolla et ainoastaan 
puhdista kappaleita tehokkaasti ja helposti vaan myös teet puhdistamisesta erittäin miellyttävää! Koe itse 
miten nopeaa sekä helppoa puhdistaminen voi olla! Bio-Circle HP Vigo on tehty ruostumattomasta 
teräksestä ja sopii jokaiseen työpajaan. Kiitos turvallisten puhdistusaineiden, öljyt, rasvat sekä muut 
ympäristölle haitalliset liat ovat helposti sekä turvallisesti puhdistettavissa kappaleista, jotta ne saadaan 
prosessiin nopeasti takaisin.

NATURE 
BOOST

Täydellinen matalavaahtoinen puhdistusaine ja 
rasvanpoistaja käytettäväksi Bio-Circle HP Vigon 
kanssa:
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Hyödyt Teille



MAKING GREEN WORK.

Leveys
Syvyys kansi auki
Korkeus kansi kiinni/auki
Syöttökorkeus  
Käyttöalue P x L x K
Max. kuorma (nosturilastaus mahdollinen!)

Puhdistusaine tankin kapasiteetti
Laitteen paino tyhjänä
Jännite, taajuus, kokonaisteho
Korkeapaine pumppu
Käyttöpaine (säädettävä)
Käyttölämpötila
Äänitaso
Paineilma syöttö
Maksimi ilman kulutus
Tuotekoodi

1407 mm
1204 mm

1670 mm/1890 mm
970 mm

1200 x 800 x 450  mm
70 kg
90 L

129 kg
230 V, 50 Hz, 4,5 kW

1,6 kW, 80 bar, 12,5 L/min
0 – 80 bar
0 – 60 °C
< 70 dB

6 bar max.
0,06 m³/h

G30027-EXP

BIO-CIRCLE HP Vigo
Manual parts cleaning at high-pressure level
Tehokkuus sekä arvo
 Koneen sisäinen nesteen kierrätysjärjestelmä takaa pitkän 

iän nesteelle
 Optimoitu puhdistusprosessi työskenneltäessä paineilman 

kanssa
 Räätälöity laitepalvelu (Leasing)

Loistava puhdistustulos
 Suljettu kierrätysjärjestelmä tuo nesteelle 

pidemmän käyttöiän
 Puhdistusaine valitaan tarpeiden ja lian 

perusteella
 Puhdistetut kappaleet voidaan kuivata 

paineilmapistoolillaAmmattimainen työskentely-ympäristö

 Iso työskentelyalue optimaalisella työskentely korkeudella 
sisätilan valaistuksella

 Lämpösäätö 60˚C asti
 Kansi kiinni puhdistaessa – ei sotke ympäristöä
 Ikkunaan tulee säädettävä puhallus, jotta näkee työskennellä
 Paineilmapistooli kuivausta varten. Joustava käyttö kiitos 

jatkuvan paineilma syötön

Korkeimmat turvallisuus standardit
 VOC-vapaat puhdistusaineet sekä ei 

CLP:n alaisia varoitusmerkkejä
 Jalkakytkin – turvalliseen sekä helppoon 

käsittelyyn
 Työskentely ainoastaan kansi suljettuna
 Hyvä näkyvyys puhdistuksen ajan 

asianmukaisen valaistuksen ansiosta
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