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Type Grid afm Max weight Tank height 
    

1002C rvs 1000x700 250 KG 1150 

1002D rvs 1000x700 450 KG 1150 

1500C rvs 1400x700 550 KG 1150 

1500 rvs 1400x700 1000 KG 1150 

1603 rvs 1500x700 600 KG 1150 

1604 rvs 1500x800 550 KG 1150 

2003 rvs 2000x700 1000 KG 1150 

2004 rvs 2000x800 1000 KG 1150 

3001rvs  3000x700 1000 KG 1350 

3002rvs 3000x700 1200 KG 1350 

3003rvs  3500x700 1200 KG 1350 

3004rvs 3500x800 1200 KG 1350 

Magnus dompelspoelmachines onderscheiden zich door hun solide con-

structie die goed is voor jaren lang reinigen. Het dompel- spoel princi-

pe berust op het op- en neer bewegen van onderdelen in het vloeistof,  

zogenaamde agiteren. 

 

Een voordeel van het dompel reinigen is dat de te behandelen  

onderdelen zich geheel in de vloeistof bevinden, dus moeilijk bereikba-

re gaten zullen te allen tijde doorgespoeld worden. Als reiniging dit 

vereist, kan ook de vloeistofspiegel doorbroken worden, de machine 

typen 1001 en hoger zijn standaard voorzien van een extra slaglengte 

van 200 en 100mm. 

  

Magnus dompelspoelmachines worden merendeel toegepast voor 

warmreiniging, echter indien de situatie dit vereist wordt de machine 

zonder verwarming geleverd. Reinigingsproducten met een laag vlam-

punt kunnen zonder dure extra's toegepast worden.  

Meer info: 
mta-cleaning.com  
magnusnederland.nl  



Waarom een Magnus dompelspoel machine; 
 

1) Machine is zwaar en robuust uitgevoerd. 
2) Plaatwerk cabine is 3mm dik RVS 304 of 316 keuze van de klant. 
3) Bij gebruik van verwarming, deze zit in een buis deze komt niet in contact  
      met de chemie.  
4) Bodem loopt schuin af naar de aftap kraan. 
5) Er zit standaard plateau deksel beveiliging op ( de deksel gaat pas dicht als het plateau 

op zijn laagste niveau is. 
6) Verwarming, bij een koud bad zal alle 6 elementen aangaan het bij verwarmen gebeurd 

met 3 elementen. 
7) Ons hoofd cilinder waar de plateau mee op en neer gaat is een stalen cilinderbuis (wij 

gebruiken geen alu buis zoals onze concurrenten dat wel doen). 
8) Machine is rondom geïsoleerd met 30mm isolatie (behalve de bodem). 
9) Loop rollen binnen in de machine zijn speciaal ontwikkend en heeft al 20 jaar bewezen 

dat het tegen chemie kan. 
10) Hefboom aan de achter zijde gemaakt van U-profiel  die bij de type 1001   
       U= 50x160x50  
11) Deksel gaat met een cilinder op en dicht op 2 Bar.  
12) Machine is geheel pneumatiek bediend op 6/8 Bar.  
13) Verwarming werk op 230V 50 Hz ( als er gekozen wordt voor een verwarming). 
14) Beveiliging verwarming oplaag niveau. 
15) Tempratuur digitaal instelbaar van 0 tot 130 graden. 
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