De Easy Multiwashtrailer

Een multifunctioneel systeem dat wordt gekenmerkt door superieure kwaliteit en een
perfecte afwerking. Onze service engineers zorgen ervoor dat uw reinigingstrailer een
perfect (op maat) gemaakt en professioneel systeem is.

De betrouwbare allrounder voor glas- en gevelbehandelaars

Of het nu gaat om glasbewassing, gevelreiniging of het reinigen van zonnepanelen, uw werk
wordt aangenamer met de Multiwashtrailer van Facility Trade Group. Met dit systeem werkt u
e�iciënter en ergonomisch.

Streeploos resultaat dankzij het osmosesysteem

Het water uit het osmosesysteem zorgt voor een streeploos resultaat en heeft
vuilaantrekkend vermogen. Het water is ontdaan van alle kalk, mineralen, zouten en virussen.
Uw glaswerk wordt hierdoor optimaal gereinigd en nazemen is niet meer nodig.

Facility Trade Group: specialist in reinigingstechniek

Dankzij onze jarenlange ervaring en de intensieve samenwerking met onze leveranciers,
kunnen wij u van dienst zijn met een complete lijn reinigingsmachines. Daarbij kunnen we
met onze eigen serviceafdeling ook het onderhoud en de technische ondersteuning voor u
verzorgen.

Reinigingsmachines zijn geen doel, maar een middel

Van hogedruktrailers tot en met een complete glasbewassingsunit; voor elke klus kunnen wij
exact uitrekenen welke machine voor u �inancieel voordeel oplevert. Reinigingsmachines zijn
immers geen doel op zich, maar een middel. Een middel om handmatig werk te
mechaniseren en uw werk eﬀectiever en e�iciënter te maken.

Feel the expertise

Easy Multiwash

Streeploos reinigen met een
multifuntioneel systeem

Easy Multiwash

Easy Multiwash, de ultieme krachtpatser voor:
Glasbewassing

Gevelreiniging

Zonnepaneelreiniging

Reinigen van serres en overkappingen

Hout reiniging

Reinigen van abri’s

Robuust chassis met
verzwaard neuswiel.

Waarom kiezen voor de Multiwashtrailer?

Het Easy Multiwashsysteem bestaat enkel uit hoogwaardige
materialen:
• Onverwoestbare HDPE-tanks met schommelschotten
• Stevige staal gecoate haspel met 100 meter slijtvaste slangen
• Handig opbergsysteem voor uw stelen
• Spanningsregelaar en pomp in waterdichte behuizing
• Naar uw wens samengesteld

Uw voordeel met het osmosesysteem:

• Hoge werkdruk van 14 bar
• De wateropbrengst van dit systeem is gemiddeld 70%
osmosewater, 30% afvalwater
• PLC-gestuurd en beveiligd
• Automatische spoelfunctie
• Volledig RVS 316 afgewerkt
• Het osmosesysteem kan zowel in trailer als stationair worden
geplaatst
• Verkrijgbaar in drie verschillende capaciteiten (85, 150 en 300
liter per uur)

Drukregelaar en
pomp in waterdichte
behuizing.

Opbergsysteem
voor stelen en
borstels.

Water- en
stroomaansluiting aan
voorkant trailer.

De Trailer

De Easy Multiwashtrailer kunnen wij samenstellen naar uw wensen.
Onze aluminium trailer is te gebruiken met maximaal 600 liter
water en is onderhoudsarm. In de meeste gevallen volstaat een
B-rijbewijs voor deze trailer. Indien u meer water wilt meenemen
hebben wij ook een tandemassertrailer. Beide trailers worden
geleverd met verzwaard neuswiel en worden op kenteken
afgeleverd. Eventueel kunnen we het Easy Multiwashsysteem ook
inbouwen in uw bedrijfswagen.

Perfect afgewerkte
slangendoorvoer (maakt werken
met een dichte trailer mogelijk).

Robuust RVS haspel
met 100 meter
slijtvaste slang.
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