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Voorwoord

De VINK Klauwenspoeler is een robuust geheel uit roestvrijstaal vervaardigd. Een
systeem dat bestaat uit twee naast elkaar liggende goten. Hierdoor wordt met kracht een
vloeistof, (water met desinfectie middel of medicijn) gespoten. Aan het einde van de goot
wordt de vloeistof opgevangen in een fijnmazige zeef die de
verontreiniging van mest en dergelijke opvangt. Een over de zeef draaiende borstel zorgt
ervoor dat de zeef schoon blijft en het vuil naar buiten geworpen wordt. De vloeistof wordt
vervolgens opgevangen in een klein reservoir waar een dompelpomp de vloeistof weer
terug door de goten spuit. In het gehele systeem bevindt zich ongeveer 15 liter vloeistof.
Elders in de stal bevindt zich een voorraadvat waarin de vloeistof wordt aangemaakt. Een
pomp die via een leiding in verbinding staat met de vlotter in het kleine reservoir, zorgt
ervoor dat vanuit dit voorraadvat het systeem automatisch tot het juiste niveau wordt
bijgevuld. Ook is het mogelijk het voorraadvat verhoogd te plaatsen zodat de vloeistof
zonder tussenkomst van een pomp het systeem vult (zie fig 1). Het systeem kan ook
rechtstreeks op de waterleiding aangesloten worden. Hierbij zorgt een doseerpomp voor
het toevoegen van het desinfectie middel (zie fig 2). Zodra de bewegingssensor de koe
detecteert komt het systeem in werking.

Fig. 1

Fig. 2
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Lijst met onderdelen

De levering:
De klauwenspoeler wordt geleverd op een pallet van 105 x 180 cm en is met een heftruck
of palletwagen aan drie zijden op te tillen.
Bij de zending bevindt zich een doos met de volgende onderdelen:
1 Stop 1x
2 Verbindingsslangtule 1x
3 Bout m10x60 4x
4 Stelpoot 4x
5 Gebruiksaanwijzingen 4x
6 1,5 “ klemmen 2x
7 klauwenspoeler 1x
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Plaatsing in de stal
De beste plaats voor de klauwenspoeler is na de uitgang van de melkstal. Men creëert
dan een plaats tussen de melkstal en de voerplaats van de dieren. Hierbij moet er
rekening mee worden gehouden dat de dieren niet door het systeem moeten lopen als dit
niet in gebruik is. Het systeem vervuilt dan. Installeer het systeem zodanig dat de dieren
bij in gebruik door het systeem en bij niet in gebruik langs het systeem lopen. Hierbij
hoeven er niet altijd twee looproutes, (zie fig 3 ) gecreëerd te worden, maar men kan het
systeem ook naar boven takelen ( zie fig 4.)

Fig 3

Fig 4
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Soms kiest men ervoor om het reinigen en ontsmetten niet aan het melken te koppelen.
Men kan dan de spoelgoot een plaats elders in de stal geven, door de dieren achter de
spoelgoot opsluiten, zodat deze door de spoelgoot moeten om weer bij de voerplaats te
komen. Zie fig. 5 en 6

Fig. 5

Fig. 6
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Basis opstelling
Op deze pagina wordt de standaard methode weergegeven hoe het systeem in de vrije
ruimte te plaatsen.
Fig. 7

1 elektriciteitskast met schakelaar.
2 bewegingssensor.
3 bevestigingsbuis voor elektriciteitskast, vulslang en geaarde stekker.
4 klein reservoir met pomp en vlotter.
5 opvangbak met zeef en trommelmotor.
6 verstelbare sproeiers.
7 vierkante buis met kunststof pootje voor hoogte verstelling.
8 1,5” bevestigingsbuis.
9 roosterpalen plus bevestiging.
10 keerbuis.
11 klemmen 1,5”
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Plaatsen van het systeem.
Breng het systeem op de juiste plaats in de stal. Plaats de bijgeleverde kunststof pootjes
in de vierkante buizen aan de onderzijde. Stel het systeem op de juiste hoogte. De
spoelgoot dient in zijn geheel 3 cm af te lopen in de richting van de zeef. Duw de pootjes
naar de vloer, doorboor het kunststof en borg dit met de bijgeleverde m 10 bouten.
zie fig. 8.

Fig. 8

Het systeem wordt geleverd met aan beide kanten een 1,5” bevestigingsbuis nr 8.
(fig. 8)
De standaard methode om het systeem in een vrije ruimte te installeren is door op iedere
hoek een roosterpaal nr. 9 (fig. 7)te plaatsen en deze aan de roosterbalken of betonvloer
te bevestigen.
Om de roosterpaal op een roostervloer te bevestigen gaat men als volgt te werk. Monteer
de ankers nr.1 (fig. 9) in de vloerplaat van de roosterpaal. Plaats de roosterpaal op de
vloer zodanig dat de ankers door de roosterspleten zakken en de roosterpaal tegen de
bevestigingsbuis van de spoelgoot staat. Draai de ankers 90 graden en draai de moeren
van de ankers aan.
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Fig.9

Indien het systeem op een betonvloer geplaatst wordt dienen de roosterpalen met
chemische ankers bevestigd te worden. Vervolgens de bevestigingsbuis van de spoelgoot
met klemmen aan de roosterpalen bevestigen, op 60 en 120 cm. hoogte nog twee
horizontale keer buizen aan de roosterpalen bevestigen.( Zie fig. 7) .
Bevestig nu met de bijgeleverde klemmen nr. 11 fig. 7 de buis waaraan de schakelkast is
gemonteerd in verticale richting aan de horizontale buizen.
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Plaatsen aan een zijde tegen de muur
In bovengetoonde plaatsing fig. 7 in de vrije ruimte betreft het hier een rechts uitgevoerd
systeem. D.w.z. dat het kleine reservoir zich aan de linkerkant bevindt. Als men nu deze
zijde tegen de muur wilt plaatsen kan men beter voor een rechts systeem kiezen. Men
plaats het systeem geheel met de linkerzijde tegen de muur zodat men dan alleen nog de
rechterzijde af hoeft te schermen en het geheel te verankeren. Dit doet men zoals te zien
op fig. 10 door slechts 2 roosterpalen aan de rechterzijde te plaatsen vervolgens de
bevestigingsbuis nr. 8 fig. 7 van de spoelgoot met klemmen aan de roosterpalen
bevestigen,en op 60 en 120 cm. hoogte nog twee horizontale
keerbuizen aan de roosterpalen bevestigen. Zie fig. 7
Bevestig nu met de bijgeleverde klemmen nr. 11 fig. 7 buis nr. 3 fig.7 waaraan de
schakelkast is gemonteerd in verticale richting aan de horizontale buizen.
Fig 10
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Klein reservoir met pomp en vlotter.
Het reservoir fig. 11 wordt geopend door pen nr. 1 weg te nemen en de deksel nr. 2 naar
voren te schuiven. In dit reservoir bevindt zich de circulatiepomp nr. 3,de vlotter nr. 4 en de
aftapplug nr. 5 De circulatiepomp dient d.m.v. de koppeling nr. 6 aan de spoelleiding
bevestigd te worden door de beide hendels naar boven te bewegen. Zie fig12 Om de
aftapplug nr. 5 te monteren draait men de vlindermoer los en plaats men de plug nr. 5 van
de buitenkant in de opening en draait de vlindermoer weer aan totdat er geen vloeistof
meer lekt. De vlotter nr. 4 kan in hoogte versteld worden.
Fig.11

Fig. 12
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Om het water op het juiste niveau in te stellen draait men de boutjes nr.7 los waarna de
vlotter nr. 4 door de sleufgaten nr. 8 verschoven kan worden.
Men onderscheidt twee soorten vlotters een voor aansluiting op de waterleiding (2 tot 4
bar), ( zie fig13 ) en een vlotter voor lage druk zie fig. 14 bij gebruik van een voorraadvat
of vulpomp.
Fig. 13

De rode bevestigingspen nr. 9 fig. 13 van de vlotter dient zover mogelijk naar rechts
gedraaid te worden. Stel daarna het water niveau
Fig.14

Het waterniveau dient zo afgesteld te zijn dat het zich net onder de zeef
(nr. 10 fig. 13)bevindt. Als het systeem in werking is, dus het water wordt rond gepompt),
dit overeenkomt met een waterniveau van 5 cm. Plaats de deksel nr 2 terug op het
reservoir , schuif deze naar achteren en borg het met pen nr.1 fig 11
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Plaatsen van het voorraadvat
Het voorraadvat, niet bijgeleverd, kan elders in de stal geïnstalleerd worden op een plaats
waar het gemakkelijk gevuld kan worden. Indien het mogelijk is het vat verhoogd te
plaatsen zal de vloeistof automatisch naar de vlotter stromen en het systeem bijvullen.
Verbindt het voorraadvat d.m.v. een slang en de bijgeleverde slangtule met de vulslang
van het systeem. Bevestig de slang zodanig dat deze afloopt naar het systeem en niet
doorhangt om te voorkomen dat er zich een luchtbel in vormt waardoor de vloeistof uit het
voorraadvat niet meer toestroomt. Indien het voorraadvat niet verhoogd geplaatst kan
worden heeft men een extra pomp nodig. (niet standaard meegeleverd) Dit is dezelfde
soort pomp als ook in het systeem gemonteerd. Deze pomp kan men mede gebruiken om
de vloeistof in het vat gemengd te houden. Doordat de pomp een veel grotere capaciteit
heeft dan nodig voor het bijvullen, pompt men een gedeelte van de vloeistof terug
(zie fig. 15.) zodat de vloeistof in het voorraadvat in beweging blijft. Voor het elektrisch
aansluiten van deze pomp zie de instructies op pag. 19.
Fig. 15

Doseer pomp
Bij een aansluiting rechtstreeks op de waterleiding gebruikt men de vlotter voor hoge druk
(fig. 13) sluit de doseerpomp aan volgens de gebruiksaanwijzing van de doseerpomp.
Bewegingssensor.
Het is de bedoeling dat de sensor de koe ziet even voordat de koe de klauwenspoeler
bereikt, terwijl andere dieren in de ernaast gelegen ruimte niet gedetecteerd worden. Voor
het afstellen van de sensor zie pagina 21
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Opvangbak met zeef en trommelmotor.
De opvangbak Fig. 16 kan geopend worden door de pen nr.1 weg te nemen en de deksel
nr. 2 naar voren te schuiven. In de opvangbak bevindt zich de zeef nr.3, die het vuil tegen
houdt. Boven de zeef nr.3 bevindt zich de trommelmotor nr. 4 met de borstels nr. 5. De
draairichting van de trommelmotor nr. 4 dient zodanig te zijn dat de borstels nr. 5 het vuil
dat zich op de zeef bevindt aan de voorkant uit het systeem werpen. ( zie elektrisch
schema pag. 19.) Plaats de deksel nr. 2 terug op de opvangbak nr. 5 schuif deze naar
achteren en borg deze met pen nr. 1
Fig. 16
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Circulatiepomp.
De circulatiepomp fig. 17 is vervaardigd van kunststof en roestvrij staal. De pomp is
thermisch beveiligd tegen overbelasting.
Technische gegevens. :
Vermogen :650 watt/50 hz
Spanning :220 volt
Temperatuur bereik van 1 tot 40 graden C
Capaciteit:: 11500 l/h
Gewicht: 4,8 kg
Bescherming: ip 68/f

De ingebouwde vlotter dient uitgeschakeld te worden door de hendel nr 1 aan de zijkant
van de pomp omhoog te bewegen. Zie fig. 17

Fig . 17

De pomp zal niet snel vervuilen omdat de vloeistof die met de pomp in aanraking komt
eerst gezeefd wordt. Bij het schoon spuiten van de goten kan echter vuil over de zeef
gespoten worden. Dit vuil kan het rooster voor de inlaatopening doen verstoppen. De
waterstraal zal dan minder krachtig zijn. Dit vuil kan men als volgt verwijderen. Schakel
eerst de elektriciteit uit. Koppel de pomp los van de persleiding en haal de pomp uit de
pompbak. De inlaat opening bevindt zich aan de onderzijde van de pomp in het midden en
is slecht 3 cm groot. Verwijder hieruit het vuil. Zie fig. 18
Indien de pomp bij het opstarten draait maar geen water geeft bevindt er zich lucht in de
behuizing van de pompmotor. Herhaal dan een aantal keren het opstarten zodat de lucht
zich uit de behuizing verwijderd.
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Fig. 18

Trommelmotor.
De trommelmotor is van roestvrij staal en heeft geen onderhoud nodig en is bestand tegen
zuren, zouten e.d.
Technische gegevens.
Lengte 650 mm
Diameter 87mm
Snelheid 0,20 m/sec
Vermogen 120 W
Condensator: 10 uf
Isolatie klasse F
Beveiliging thermisch in motor 120 graden c
Type latt 82
Frequentie :50 hz
Spanning: 220 volt
Materiaal: rvs 304
Borstel:
Haarlengte 35 mm
Haar materiaal nylon
Kern :pvc
Lengte 160 mm

16

Schakelkast
Op fig. 19 Ziet u de schakelkast. Aan de bovenzijde bevinden zich wartels nr. 1 door 5
van deze wartels komen de kabels van de pomp, trommelmotor, sensor , aardekabel en
de 220 volt netaansluiting. De zesde wartel kan worden gebruikt voor de eventuele
aansluiting van de vulpomp. In de schakelkast bevinden zich de aansluitklemmen nr. 2.
De nummers van het elektrische schema( fig. 20) corresponderen met de plaatsen van de
aansluitklemmen , sensor op de schakelaar en het relais.

Fig. 19

De schakelaar nr. 3 heeft 3 standen:
0 – systeem is uitgeschakeld
1 – circulatiepomp uitgeschakeld en de borstel draait tegengesteld aan de normale
draairichting.
2 – gehele systeem is ingeschakeld en de trommelmotor met de borstel draait in de
juiste richting.
Nb. Elektrische storingen dienen altijd door een vakkundig persoon uitgevoerd te worden.
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Fig 20
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Rvs goot
Materiaal : rvs 304
Gewicht 150 kg.
Lengte 3210 mm
Breedte 980 mm
Hoogte 500 mm
Waterinhoud ca. 15 liter

Fig. 21
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Afstellen sproeiers
De aan de achterzijde van de spoelgoot gemonteerde sproeiers zijn kogelvormig en in
alle richtingen verstelbaar. De waterstraal dient recht naar voren midden door de goot
gericht te staan. De hoogte dient zo afgesteld te worden dat de waterstraal op ongeveer
115 cm van de achterkant van de goot de bodem raakt. Hierbij mag de kern van de
waterstraal niet hoger dan 8 cm reiken.
Om de sproeiers af te stellen steekt men de pen (2) in het gat (1) van de kogelvormige
sproeier. Door de pen naar links, rechts, boven of beneden te bewegen versteld men de
sproeier.
Fig. 22
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Afstellen sensor
Om dit in te kunnen instellen draait men de twee schakelaars die zich aan de onderzijde
van het apparaat bevinden in de navolgende posities.
Lux: geheel met de klok mee (no.1)
Tijd: geheel tegen de klok in.(no.2)

Fig. 23

In deze positie werkt de sensor zowel overdag als „s nachts. Nu schakelt men het systeem
in door de hoofdschakelaar op 1 te zetten. Het systeem zal nu ongeveer 2 minuten
ingeschakeld blijven dit komt omdat de sensor zich eerst op moet warmen. Blijf buiten het
detectorgebied tijdens de opwarmtijd. Daarna zal de sensor elke keer als deze geactiveerd
wordt het systeem ong. 5 sec. in werking zetten. Eerst begrenst men nu de afstand
waarop de sensor de koe ziet aankomen door deze naar beneden te draaien. Daarna kan
men het bereik van de sensor in de breedte beperken door deze naar een zijde weg te
draaien, als zich daar b.v. een muur bevindt. Het bereik van de sensor kan ook beperkt
worden door met plakband of de meegeleverde afdekstrip de lens nr. 3 van de detector
gedeeltelijk af te schermen. De tijdsduur waarin de detector het systeem activeert kan
worden verlengd door de schakelaar Tijd (zie tekening) met de klok mee te verdraaien.
Dit dient met heel kleine beetjes gedaan te worden omdat de sensor vanaf 5 sec. tot 15
min. ingesteld kan worden. Raadpleeg voor eventuele verdere informatie de bijgeleverde
gebruiksaanwijzing
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De werking
Zodra de dieren uit de melkstal komen worden deze gedetecteerd door de sensor die het
systeem inschakelt zodra de koe door de spoelgoot loopt word er een krachtige straal
tegen de achterzijde van de klauwen gespoten. Deze straal is zo krachtig dat deze niet
alleen de onderkant bereikt, maar ook omhoog tot tegen de
bijklauwen spuit en vooral tussen de klauwen door waar ze ook de voorkant van de
tussenklauw bereikt. Doordat de straal zo krachtig is wordt de klauw stevig gereinigd en
dringt het genezend middel diep door in de aangetaste plek. Omdat de klauwengoot drie
meter lang is plaatsen de dieren minstens drie maal de poten in de goot. Doordat er zich
slechts 15 liter vloeistof in het systeem bevindt en het voordurend aangevuld wordt is de
kwaliteit van de ontsmettende, genezende vloeistof altijd van dezelfde kwaliteit.
In gebruik name
Zodra het systeem in de stal geplaatst is, is het raadzaam om de dieren eerst even aan
het systeem te laten wennen daarna enige malen door de spoelgoot te laten lopen voordat
de pomp in werking wordt gesteld. Door een laagje zand in de goten te strooien
vergemakkelijkt men de gewenning voor de dieren. Om het systeem in werking te stellen
vult men het voorraadvat steekt de stekker van de schakelkast in een geaard stopcontact
en zet men de schakelaar op een. De vloeistof wordt nu gedurende ongeveer 2,5 min
rondgepompt. Dit komt, omdat de sensor die de koe moet detecteren een opwarmtijd
nodig heeft. Na deze tijd en als het vloeistof niveau bereikt is ,is de goot klaar voor gebruik
. Zodra de sensor de koe detecteert zal de vloeistof door de goten gaat spuiten. Dit stopt
weer zodra de sensor de koe niet meer ziet en de vooraf ingestelde tijd van de sensor
voorbij is. Op de sensor moet de inschakel tijd ingesteld worden, de juiste inschakeltijd is
afhankelijk van het aantal dieren dat achter elkaar door de spoelgoot loopt. Indien de
koeien een voor een uit de melkstal komen, b.v. een robotmelkstal, kan deze kort zijn 5 tot
10 sec. Komen de dieren met grotere aantallen b.v. 6 of 12 tegelijk door de spoelgoot dan
dient de sensor langer ingeschakeld te blijven 10 tot 20 sec. Dit om het systeem de
gelegenheid te geven zich weer bij te vullen en de vervuiling uit het water te filteren.
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Hoe raken dieren gemakkelijk gewend aan de klauwenspoeler?
Zodra de klauwenspoeler in de stal is geïnstalleerd neemt men het systeem niet meteen
in gebruik maar laat men de koeien er eerst een paar dagen langs lopen zodat ze aan het
nieuwe apparaat in hun stal kunnen wennen. Hierna strooit men wat zand in de goten
van de klauwenspoeler en laat men de dieren er na het melken een paar maal doorheen
lopen. Vervolgens kan men het systeem in gebruik nemen, de eerste maal alleen met
water.
Stel de klauwenspoeler zo af dat het water al spuit voordat het dier de spoeler nadert.
Gebruik de klauwenspoeler in het begin intensief. Dit is goed voor het gewend raken aan
de dieren aan het apparaat maar ook voor het genezingsproces van de klauwen is een
intensieve behandeling in het begin wenselijk.
Blijf rustig, jaag niet achter de dieren aan. De dieren lopen vanzelf door de
klauwenspoeler als ze in het begin even de tijd krijgen.

Uitschakelen.
Om het systeem uit te schakelen zet men de schakelaar eerst enkele seconden op stand
2. De borstel die het vuil van de zeef verwijdert zal dan in omgekeerde richting gaan
draaien. Als men nu de schakelaar op 1 zet, het systeem uitschakelt, wijzen de haren van
de borstel de andere kant op en nemen doordat ze vaak
langere tijd zo blijven staan deze vorm aan zodat hun veerkracht niet verloren gaat als ze
bij gebruik in de normale draairichting de zeef moeten reinigen.

Stand 2

stand 1

Onderhoud.
Het systeem heeft bij juist gebruik nauwelijks onderhoud nodig . Zowel de trommelmotor
die d.m.v. de borstels de vervuiling die zich op de zeef bevindt naar buiten werpt, en beide
pompen behoeven geen onderhoud. Er kan zich echter na enige tijd heel fijnkorrelig zand
ophopen onder de zeef. Dit kan men oplossen door de rubberstop aan de zijkant van het
reservoir te verwijderen, de deksels waaronder de dompelpomp en trommelmotor zich
bevindt te openen en van daaruit met een waterstraal het zand onder de zeef weg te
spuiten. Ook is het mogelijk dat de inlaat van de dompelpomp verstopt raakt. Dit bemerkt
men doordat de sproeiers minder krachtig gaan spuiten. Neem dan de pomp uit het
reservoir en verwijder het vuil dat zich aan de onderkant in het midden van het rooster
heeft opgehoopt. Deze inlaat is slechts 3 cm in doorsnee
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Meest gestelde vragen:

Welk middel?
Bijna alles wat in water oplosbaar is en wat op koeien gebruikt mag worden.
Bijvoorbeeld 4% oplossing van 40% handels formaline.
Hoe vaak gebruiken?
Curatief: 4 tot 7 keer per week afhankelijk van het gebruikte middel.
Bijvoorbeeld 1% oplossing van 40% handels formaline
Preventief: 2x per week of minder.
Bijvoorbeeld 4% oplossing van 40% handels formaline
Hoe breed moet het pad zijn waar de goot komt te staan?
De bak van de pomp kan zowel links als rechts worden uitgevoerd
Zie situatie schets pag. 19
Wat is het waterverbruik?
Ca. driekwart liter per koe

Storingen
Borstels draaien niet rond
-Trommelmotor thermisch uitgevallen.
Pomp werkt niet
-Te weinig vloeistof in het systeem. De vlotter in de pomp schakelt deze uit zodra
het vloeistof niveau te laag is. Dit kan teniet worden gedaan door het hendeltje aan
de zijkant van de pomp in de hoogste stand te plaatsen. Zie tekening pagina 9
Sproeiers geven geen krachtige straal meer.
-De inlaat van de pomp is verstopt. Zie Circulatiepomp pag 9
-Vulpomp werkt niet
-Voorraadvat leeg
-De vlotter in de pomp zorgt er voor dat deze niet werkt zonder water.
Sensor detecteert de koe niet
-Sensor is vervuild.
-Dag en nacht stand is verkeerd ingesteld.
-Sensor is defect.
Er wordt te veel water verbruikt.
-De vlotter is te hoog afgesteld zodat er water in de zeef staat als de pomp in werking is.
De juiste afstelling voor de vlotter is: het vloeistof niveau moet ongeveer 1 cm onder de
zeef staan als de pomp in werking is.
-De goot is teveel op afschot geplaatst
Neem bij twijfel over de werking contact op met uw dealer of fabrikant.
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Garantie:
Bij juiste installatie en normaal gebruik garandeert Vink een garantie voor een periode van
een (1) jaar vanaf de factuurdatum op de complete klauwenspoeler. (garantie op de
klauwenspoeler zelf en op fabricage- en/of materiaalfouten) De garantie is niet geldig
indien het defect is veroorzaakt door verkeerde behandeling, reparaties door
onbevoegden of defecten veroorzaakt door het niet opvolgen van de onderhouds- en
veiligheidsvoorschriften zoals vermeld in de gebruikershandleiding. Ook is schade
uitgesloten door externe invloeden zoals vuur, water en abnormale milieuomstandigheden
en mechanische schade door schok of val.
Indien zich tijdens de garantietermijn een defect aan het apparaat mocht voordoen zal
Vink de defecte onderdelen kosteloos leveren. De onder garantie geleverde onderdelen
heeft geen verlenging van de garantie termijn tot gevolg.

EG-Verklaring van overeenstemming
Fabrikant: Vink -Elst B.V.,
Nijverheidstraat 59, 6681 LN Bemmel, Holland,
Tel.+31 26 3263030,
Fax: +31 26 3263031,
E-mail: info@vink-elst.nl,
Website: www.vink-elst.nl
Verklaart hiermee dat de Vink klauwenspoeler
• Voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn.
(richtlijn 2006/42/EG), zoals laatstelijk gewijzigd;
• Voldoet aan de bepalingen van de Laagspanningsrichtlijn
(richtlijn 2006/95/EG), zoals laatstelijk gewijzigd.
Bemmel: 01-10-2008
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Technische gegevens
Goot:
Materiaal goot : rvs 304
Lengte 3210 mm
Breedte 980 mm
Hoogte 500 mm
Gewicht 150 kg.
Waterinhoud ca. 15 liter
Trommelmotor:
Gewicht 12 kg
Lengte 650 mm
Diameter 87mm
Snelheid 0,20 m/sec
Vermogen 120 W
Condensator: 10 uf
Isolatie klasse F
Beveiliging thermisch in motor 120 graden c
Type latt82
Frequentie :50 hz
Spanning: 220 volt
Materiaal: rvs 304
Circulatiepomp:
Vermogen 650 watt
50 hz
220 volt
Temperatuur bereik van 1 tot 40 graden C
Vulpomp:
650 watt
50 hz
220 volt
Temperatuur bereik van 1 tot 40 graden C
Borstel:
Haarlengte 32 mm
Haar materiaal nylon
Kern :pvc
Lengte 160 mm
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