
SmartWasher
®

Ozzy®

BIOREMEDIÁCIÓS alkatrészmosó rendszer
SW-23 SW-25 SW-28 SW-37

CorporationChemFree®

A CRC Industries leányvállalata

CSERE
OZZYMAT

Tippek és trükkök

• Ne csatlakoztassa az egységet a hálózatra az OzzyJuice® betöltése előtt.
• Ne öntsön vizet, oldószert, fáradt olajat, alkoholt a SmartWasher-be.
� A SmartWasher legyen csatlakoztatva éjjel-nappal, hogy fenntartsa az optimális hőmérsékletet.
• Havonta cserélje le az OzzyMat impregnált részecskeszűrőt.
• Töltsön be OzzyJuice-t, amikor a „Folyadék utántöltés” lámpa kigyullad.
• A SmartWasher nem fáradt olaj gyűjtőnek készült – és nem is használható erre.

18 l/perc teljesítményű szivattyú
Áramlásszabályzó időzítő
HDPE kivitel
Fedélzeti diagnosztika
450 kg teherbírás (SW-37)
Állítható termosztát

Nem veszélyes
Nem mérgező oldószerek
Nem gyúlékony
Biológiailag regenerálódó
Biztonságos a felhasználóra nézve
Környezetre ártalmatlan
Kiiktatja a veszélyes 
folyadékok keletkezését

Az Ön CRC forgalmazója
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Aszfalt

Tinta/nyomtató festék

Vágó-, és fúróolaj

Ráégett szennyeződés
Autóipari lakk

Állati zsiradék
Tömörített zsír

Kreozot

Forgózsámoly zsír

Gyanta, enyv, műgyanta
Autóipari zsír

Csapágyzsír

Forrasztó-, és folyasztószer

Motorolaj

Hidraulikus hajtómű olaj

Nyersolaj

Szennyezőanyag SW-3 SW-6

FL-4
Többrétegű 

OzzyMat
Normáltól durva 

részecskékhez
(ajánlott felhasználás)
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Modellek:

Mobil 
alkatrészmosó

Signature
alkatrészmosó

SuperSink
alkatrészmosó

Mobil Nagyteherbírású
alkatrészmosó

Strapabíró, HDPE kivitel
Elektromos szivattyú (18 l/perc)

Állítható termosztát (40°-46°)

Tanúsítványok: CE, NSF
Akár 450 kg teherbírás
Akár 225 kg teherbírás

Akár 180 kg teherbírás
Leválasztható kezelőkonzol

Egykefés kezelőállomás
Áramlásszabályzó időzítő

Fedélzeti diagnosztika
Váltókapcsolós kezelőszervek

CRC Industries Europe
Touwslagerstraat 1 - BE-9240 Zele - Belgium 
Tel.: +32 (0) 52 45 60 11 - www.crcind.com

hogyan működik
ELŐNYÖK

JELLEMZŐK

Kerekeken mozgatható alap



109 x 69 x 107
69 x 58 x 20

60 L
180 kg

Heavy Duty HDPE

Toggle Switch

18 l/min

40 - 46°C
10 Minutes

CE, NSF

OzzyMat OzzyBoosterOzzyJuice

SW-37 Mobil nagy teherbírású

A SmartWasher® bioremediációs alkatrészmosó rendszer öntisztító és önszabályzó. A biológiai 
regenerálódás folyamata alatt a SmartWasher folyamatosan fenntartja az OzzyJuice® tisztító/zsírtalanító 
folyadék tisztaságát, méghozzá annak felújítása, lefölözése vagy kiürítése nélkül. A SmartWasher 
rendszerébe, az OzzyMat impregnált, többrétegű szűrőn keresztül, juttatott mikrobák (Ozzys) lebontják a 
szennyezett alkatrészekből kimosott zsírt, olajat és egyéb szennyeződéseket, miközben széndioxid és víz 
ártalmatlan melléktermékét hozzák létre. Röviden, az OzzyJuice tisztító/zsírtalanító megtisztítja a 
szennyezett alkatrészeket, az Ozzy mikrobák pedig megtisztítják az OzzyJuice folyadékot, így az erős és 
tiszta marad minden használathoz. Soha többé nem kell lecserélni a szennyezett alkatrészmosó folyadékot.

AZ OZZYMAT™: A 

SmartWasher rendszer lelke
AZ OZZYMAT (OZZY® MIKROBÁKKAL 
IMPREGNÁLVA) NYÚJTJA AZ ALAPOT A 
SMARTWASHER RENDSZER ÉS A 
ZSÍRTALANÍTÓ OZZYJUICE TISZTÍTÓ OLDAT 
TELJESÍTMÉNYÉNEK MAXIMALIZÁLÁSÁHOZ.

AZ OZZYMAT begyűjti az akár 50 mikron méretű 
részecskéket, azonban sokkal fontosabb, hogy Ozzys® 
mikrobákat tartalmaz. Az OzzyMat szűrőt átitató Ozzy 
mikrobák bekerülnek a SmartWasher tartályában lévő 
OzzyJuice folyadékba. Ezek a természetben előforduló Ozzy® 
mikrobák felfalják a szennyezett alkatrészekből kimosott 
olajat, zsírt illetve egyéb szennyeződéseket, és ártalmatlan 
melléktermékként széndioxiddá és vízzé alakítják. A fenti 
biológiai regenerációs folyamat hatásárra az OzzyJuice tiszta 
és hatékony marad, mindenkor használatra készen, anélkül 
hogy ki kellene cserélni, le kellene engedni vagy fel kellene 
újítani a szennyezett alkatrészmosó folyadékot.

AZ OZZYMAT HAVI CSERÉJÉVEL ŐRIZZE MEG AZ 
OZZYJUICE TISZTASÁGÁT.

A MELEGÍTETT OZZYJUICE® átfolyik a fúvókán, illetve 
a kefén, rá a szennyezett alkatrészre, majd az OzzyMat szűrőn 
áthaladva, bejut a SmartWasher tartályába. Az OzzyJuice 
nagyhatású, vízalapú zsírtalanító oldat, mely pH semleges, 
ártalmatlan, nem gyúlékony, és nem mérgező. Elképesztő tisztító 
hatásával felvértezve, az OzzyJuice oldalt felveszi a versenyt, 
sőt meghaladja a prémium oldószerek teljesítményét, de az 
ezekre jellemző kockázatok nélkül. Minden OzzyJuice oldat 
nemzetközi élelmiszeripari (NSF) tanúsítvánnyal rendelkezik.

A 18 l/perc TELJESÍTMÉNYŰ KERINGTETŐ 
SZIVATTYÚ felveszi az OzzyJuice folyadékot a tartályból, 
és a fúvókán és kefén keresztül visszajuttatja, készen állva 
további szennyezett alkatrészek tisztítására.

AZ OZZY MIKROBÁK elvégzik a szennyezett 
alkatrészekből kimosott olaj, zsír illetve egyéb 
szennyeződések lebontását, és ártalmatlan melléktermékként 
széndioxiddá és vízzé alakítják azt, így mindenkor tisztán, 
hatékonyan és használatra készen tartva az OzzyJuice-t.

Külső méretek (cm)
Mosókád belső méretei (cm)

Űrtartalom
Teherbírás:

Külső kialakítás
Kezelőszervek

Szivattyúteljesítmény
Állítható hőfokszabályzó
Áramlásszabályzó időzítő

Tanúsítványok

Külső méretek (cm)
Mosókád belső méretei (cm)

Űrtartalom
Teherbírás:

Külső kialakítás
Kezelőszervek

Szivattyúteljesítmény
Állítható hőfokszabályzó
Áramlásszabályzó időzítő

Tanúsítványok

90 x 67 x 102
69 x 44 x 20

95 l
225 kg

Nagy teherbírású HDPE

Váltókapcsoló

18 l/perc
40 - 46°C
10 Perc

CE, NSF

Külső méretek (cm)
Mosókád belső méretei (cm)

Űrtartalom
Űrtartalom

Külső kialakítás
Kezelőszervek

Szivattyúteljesítmény
Állítható hőfokszabályzó
Áramlásszabályzó időzítő

Tanúsítványok

122 x 89 x 114
84 x 69 x 20

95 l
450 kg

Nagy teherbírású HDPE
Váltókapcsoló

18 l/perc

40 - 46°C
10 perc

CE, NSF

Külső méretek (cm)
Mosókád belső méretei (cm)

Űrtartalom
Űrtartalom

Külső kialakítás
Kezelőszervek

Szivattyúteljesítmény
Állítható hőfokszabályzó
Áramlásszabályzó időzítő

Tanúsítványok

119 x 97 x 107

104 x 58 x 20
95 l

225 kg
Nagy teherbírású HDPE

Váltókapcsoló

18 l/perc

40 - 46°C
10 perc

CE, NSF

SW-28 SuperSink 
alkatrészmosó

SW-28 - Minél nagyobb, annál jobb 
a SuperSink alkatrészmosóval. Ez a 
modell tele van különféle funkciókkal, 
és extra nagy munkafelülete minden-
féle, akár kicsi akár nagy feladatra 
alkalmassá teszi. Egy második 
munkaállomással is egyszerűen 
kibővíthető, így egyszerre két 
személy is dolgozhat vele.

SW-37 Mobil Nagy 
teherbírású 

alkatrészmosó
SW-37 - 450 kg-os teherbíró ka-
pacitásával elég masszív a nagy felada-
tokhoz, óriási, mégis könnyen mozgath-
ató bárhova a műhelyben kézikocsiján, 
vagy állandó helyre is letehető a görgők 
rögzítésével, továbbá nagy, túlmére-
tezett medencéje mindenféle méretű 
alkatrész befogadására alkalmas.

SW-23 Mobil
alkatrész/fékmosó

SW-23 - Egyedi kialakítású, 
rendkívül hatékony általános célú, 
mobil alkatrészmosó berendezés.  
Tartalmaz egy extra hosszú kefés 
tömlőt a nehezen elérhető helyekhez 
ill. makacs szennyeződésekhez. A 
praktikus kerekes alappal könnyű 
vele közlekedni, akár lépcsőn is.

SW-25 Signature 
alkatrészmosó

Az SW-25 bármilyen 
költségvetésbe beillik, és mindent 
tud, ami egy manuális alkatrész-
mosótól elvárható, többek között: 
váltókapcsolós kezelőszervek, 
áramlásszabályzó időzítő, 
állíthatóhőfokszabályzó, és 
nagyteljesítményű szivattyú.

Hiv.sz. 32944

Hiv.sz. 32946 Hiv.sz. 32947

Hiv.sz. 32945

SW-3 Általános célú   
 nagyteljesítményű   
 oldat (20 l)
 Hiv.sz.: 32948

SW-6 Korróziógátlóval   
 adalékolt oldat (20 l)
 Hiv.sz.: 32949

FL-4 Többrétegű OzzyMat
 (Általános és durva    
 szennyeződések szilárd   
 részecskéinek felfoigásához   
 ajánlott)

 Hiv.sz.: 32950

Ozzybooster™
Mikrobiológiai teljesítményfokozó, amely 
a SmartWasher® rendszerben játszódó 
mikroba tevékenység fokozásárra, 
„felpörgetésére” szolgál; lényegében az 
Ozzy® mikrobák sűrűségét fokozza az 
Ozzy- Juice® folyadékban.

Hiv.sz.: 32952

SmartWasher® indulókészletek
SW-23 1. készlet
Tartalma:

1 x SW-23
1 x FL-4 Többrétegű OzzyMat
3 x SW-3 OzzyJuice, Általános célú   
 nagyteljesítményű oldat (20 l)

(Hiv.sz. 32965-AA)

SW-23 2. készlet
Tartalma:

1 x SW-23
1 x FL-4 Többrétegű OzzyMat
3 x SW-6  OzzyJuice, Korróziógátlóval  
 adalékolt oldat (20 l)

(Hiv.sz. 32965-AB)

SW-23 Mobil alkatrész/fékmosó

SW-25 Signature alkatrészmosó

SW-28 SuperSink alkatrészmosó

SW-37 Mobil Nagyteherbírású alkatrészmosó

SW-25 1. készlet
Tartalma:

1 x SW-25
1 x FL-4 Többrétegű OzzyMat
5 x SW-3 OzzyJuice, Általános célú   
 nagyteljesítményű oldat (20 l)

(Hiv.sz. 32966-AA)

SW-28 1. készlet
Tartalma:

1 x SW-28
1 x FL-4 Többrétegű OzzyMat
5 x SW-3 OzzyJuice, Általános célú   
 nagyteljesítményű oldat (20 l)

(Hiv.sz. 32967-AA)

SW-28 2. készlet
Tartalma:

1 x SW-28
1 x FL-4 Többrétegű OzzyMat
5 x SW-6 OzzyJuice, Korróziógátlóval  
 adalékolt oldat (20 l)

(Hiv.sz. 32967-AB)

SW-25 2. készlet
Tartalma:

1 x SW-25
1 x FL-4 Többrétegű OzzyMat
5 x SW-6 OzzyJuice, Korróziógátlóval  
 adalékolt oldat (20 l)

(Hiv.sz. 32966-AB)

SW-37 1. készlet
Tartalma:

1 x SW-37
1 x FL-4 Többrétegű OzzyMat
5 x SW-3 OzzyJuice, Általános célú   
 nagyteljesítményű oldat (20 l)

(Hiv.sz. 32956-AA)

SW-37 1. készlet
Tartalma:

1 x SW-37
1 x FL-4 Többrétegű OzzyMat
5 x SW-6 OzzyJuice, Korróziógátlóval  
 adalékolt oldat (20 l)

(Hiv.sz. 32956-AB)


