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Spoločnosť FOREX-SK, s.r.o. sa zaoberá už
20 rokov výrobou a predajom umývačiek
prepraviek, dielov, riadov, skla a pohárov.
Počas tejto doby sme získali skúsenosti,
ktoré nás radia medzi lídrov v oblasti čistenia
a odmastňovania prepraviek, blistrov,
manipulačných prípravkov, vozíkov a pod. v
potravinárskom (FOOD) i nepotravinárskom
(NON FOOD) priemysle.

Výroba umývačiek prepraviek
stavebnicovým systémom konštrukcie
umožňuje pridávanie základných modulov
(predoplach, čistenie, oplach, sušenie)
vyskladať linku pre kapacitu malého
súkromného výrobcu až po megaprevádzky
s potrebou čistenia niekoľko tisíc kusov
za hodinu, bez újmy na kvalite čistenia.
Tento systém umožňuje taktiež dodatočné
zväčšenie výkonu podľa prípadného

rozšírenia kapacity výroby (počtu umývaných prepraviek), bez nutnosti výmeny celého 
zariadenia. Našim zákazníkom ponúkame odborné poradenstvo v problematike 
umývania, dodávku, inštaláciu a servis vybraných umývacích zariadení.

O nás
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Čo je umývačka prepraviek?
Umývačka prepraviek je určená na umývanie znečistených prepraviek (bedničiek)
používaných v mäsiarskych, mliekárenských, potravinárskych a iných prevádzkach.
V ponuke Forex taktiež nájdete špeciálne umývačky, v ktorých sa umývajú diely od
najmenšiehých rozmerov, až po veľko-rozmerové diely. v súčasnej dobe prevádzkované
v stovkách spoločností na Slovensku. Okruh našich spokojných zákazníkov začína malými
prevádzkami a končí vedúcimi podnikmi na trhu. Cieľom výroby týchto zariadení je
získaná dôvera klienta, ponúknuť to najsprávnejšie riešenie.

Zárukou kvalitného zariadenia na čistenie prepraviek sú prvotriedne komponenty -
vysoko výkonné tlakové čerpadlá pripojené na presné tlakové trysky umiestné v čistiacom
tuneli. Celá umývačka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Počet zón, výkon umývačky
a rozmery čistiaceho tunela je možné prispôsobiť aktuálnym požiadavkám zákazníka.
Jednoduchá obsluha, nenáročná údržba, bezporuchová prevádzka a dlhá životnosť sú
základom spokojnosti zákazníka.
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Chrániace životné prostredie

Tieto zariadenia spĺňajú všetky požiadavky európskych VOC-smerníc a ich premietnutí do národných predp-
isov.

Bezpečné

Bezpečnosť je náš najvyšší princíp. Tam, kde je nutné z prevozných dôvodov použiť čelné zakladanie dielov,
vyrábame zariadenia ako FRONT-TOPLADER – čelné zakladanie dielov s následným ponorením dielov –
bezpečná, zhora zakladaná pracovná komora.

Flexibilné

„Vyrobené na mieru a podľa potrieb“ – rozhodujúcim parametrom je pre nás najskôr potreba nášho
zákazníka, podľa veľkosti a váhy dielov, nutných procesov, ako i zvláštnosti v potrebách odmasťovania,
alebo pohybu čistených predmetov. V druhom kroku toto heslo zahrňuje flexibilitu našich zariadení a 
ich prispôsobenie priestorovým podmienkam výrobnej dielne zákazníka.

Cenovo výhodné

Špeciálne zariadenia sú pre nás štandardom! Naša modulárna stavba zariadení nám umožňuje zaradiť i
náročnú procesnú technológiu do cenovo priaznivého zariadenia. Takto zostavené riešenia nemajú okrem
ceny nič spoločného so štandardným zariadením.

Spoľahlivé

Nasadenie osvedčenej procesnej techniky vychádza z použitia iba vysoko kvalitných komponentov od
renomovaných európskych výrobcov. Tým je zaručená dlhá a spoľahlivá prevádzka našich zariadení, ako aj
rýchla dodávka náhradných dielov.

Jednoducho servisovateľné

Veľký dôraz dávame, už pri koncepcii zariadení, ľahkému prístupu k jednotlivým dielom a otvorom pre
obsluhu a údržbu. Už mnoho rokov realizujeme diaľkovú analýzu chýb modemom a znižujeme tým náklady
príslušných servisných opráv.

Ľahko ovládateľné

Naše dotykové ovládacie panely sú viacjazyčné a umožňujú kedykoľvek zmenu reči. V spojení s logickým
vedením v programe, sú chyby obsluhy viac menej vylúčené.

Pracovné komory na mieru

Zhotovujú sa od niekoľkých litrov až do niekoľko sto litrov, podľa individuálnych nárokov. Rozmanitosť
technologických možností a prídavných vybavení, ktoré sú možné v rámci pracovnej komory, otáčanie,
kývanie v nastavenom uhle, vertikálna alebo horizontálna oscilácia, postrek, alebo vysokotlakový postrek
rozpúšťadlom, zaplavenie komory s alebo bez ultrazvuku, zníženie predmetov atď.

Prednosti zariadení
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Referencie

... a mnoho ďalších
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Strojársky a potravinársky priemysel

MP 100
UMÝVAČKA PREPRAVIEK

Umývačka prepraviek FORCHEM MP 100 je
základný model z produkcie umývačiek prepraviek.
Je určená na umývanie znečistených prepraviek
používaných v potravinárskych a priemyselných
prevádzkach. Zárukou kvalitného čistenia
prepraviek je vysokovýkonné tlakové čerpadlo a
veľké množstvo trysiek umiestnených v čistiacom
tuneli. Celá umývačka je vyrobená z nehrdzavejúcej
ocele. Počet zón, výkon umývačky a rozmery
čistiaceho tunela je možné prispôsobiť požiadavkám
zákazníka. Jednoduchá obsluha, nenáročná
údržba, bezporuchová prevádzka a dlhá životnosť
sú základom spokojnosti. Súčasťou zariadenia je
elektro - ohrev, skladá sa z hlavného umývacieho
modulu, oplachovacieho modulu. Zariadenie je
použiteľné pre mytie EURO-prepraviek 600x400
prípadne prispôsobiť parametre na žiadosť
zákazníka.

 pomer cena/výkon
 prevedenie z nehrdzavejúcej ocele
 nerezový tryskový systém
 modulové zloženie, ktoré je kedykoľvek rozšíriteľné
 stabilné priemyslové vyhotovenie
 ľahká prístupnosť pre čistenie a údržbu
  špeciálne nastaviteľná výška na mytie viac druhov EURO prepraviek
 systém regulácie prítoku vody

 TECHNICKÉ PARAMETRE

Teoretický výkon: 100 ks / h

Šírka (mm): 770

Dĺžka (mm): 1770

Výška (mm): 1800

Zásuvná výška (mm): 430

Dávkovanie čistiaceho prípravku (%): 0 - 5

Spoterba oplachovej vody (L): 4 - 5 / h

Objem nádrže (L): 135

Näpetie (V): 415

Teplota nádrže: (°C): 20 - 60

Príkon (kW): 16

VLASTNOSTI A VÝHODY:

 FOREX-SK, s.r.o., Alojza Jiráska 12, 984 01, Lučenec, Slovensko  www.umyvackaprepraviek.sk,  forex@forex.eu.sk  +421 (47) 433 00 44



 FOREX-SK, s.r.o., Alojza Jiráska 12, 984 01, Lučenec, Slovensko  www.umyvackaprepraviek.sk,  forex@forex.eu.sk  +421 (47) 433 00 44

Strojársky a potravinársky priemysel

MP 150
UMÝVAČKA PREPRAVIEK

Umývačka prepraviek FORCHEM MP 150 je
určená na umývanie znečistených prepraviek
používaných v mäsiarskych, pekárenských a iných
potravinárskych prevádzkach. Zárukou kvalitného
čistenia prepraviek je vysokovýkonné tlakové
čerpadlo a veľké množstvo trysiek umiestnených
v čistiacom tuneli. Celá umývačka je vyrobená z
nehrdzavejúcej ocele. Počet zón, výkon umývačky
a rozmery čistiaceho tunela je možné prispôsobiť
požiadavkám zákazníka. Jednoduchá obsluha,
nenáročná údržba, bezporuchová prevádzka a
dlhá životnosť sú základom spokojnosti. Súčasťou
zariadenia je elektro - ohrev, skladá sa z hlavného
umývacieho modulu, oplachovacieho modulu,
zariadenie je použiteľné pre mytie EURO-prepraviek
600x400. Predmety sú posunované na nerezovom
páse, ktorého rýchlosť e plynulo nastaviteľná . Tlak
na tryskách je cca. 8 barov pri 170 l/min.

 prevedenie z nehrdzavejúcej ocele
 nerezový tryskový systém
 modulové zloženie, ktoré je kedykoľvek rozšíriteľné
 stabilné priemyslové vyhotovenie
 ľahká prístupnosť pre čistenie a údržbu
 špeciálne nastaviteľná výška na mytie viac druhov EURO prepraviek
 systém regulácie prítoku vody

 TECHNICKÉ PARAMETRE

Teoretický výkon: 150 ks / h

Šírka (mm): 770

Dĺžka (mm): 1770

Výška (mm): 1800

Zásuvná výška (mm): 430

Dávkovanie čistiaceho prípravku (%): 0 - 5

Spoterba oplachovej vody (L): 4 - 5 / h

Objem nádrže (L): 135

Näpetie (V): 415

Teplota nádrže: (°C): 20 - 60

Príkon (kW): 16

VLASTNOSTI A VÝHODY:
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Strojársky a potravinársky priemysel

MP 150 S
UMÝVAČKA PREPRAVIEK SO SUŠIACIM MODULOM

Umývačka prepraviek FORCHEM MP 150 je
určená na umývanie znečistených prepraviek
používaných v mäsiarskych, pekárenských a iných
potravinárskych prevádzkach. Zárukou kvalitného
čistenia prepraviek je vysokovýkonné tlakové
čerpadlo a veľké množstvo trysiek umiestnených
v čistiacom tuneli. Celá umývačka je vyrobená z
nehrdzavejúcej ocele. Počet zón, výkon umývačky
a rozmery čistiaceho tunela je možné prispôsobiť
požiadavkám zákazníka. Jednoduchá obsluha,
nenáročná údržba, bezporuchová prevádzka a
dlhá životnosť sú základom spokojnosti. Súčasťou
zariadenia je elektro - ohrev, skladá sa z hlavného
umývacieho modulu, oplachovacieho modulu,
zariadenie je použiteľné pre mytie EURO-prepraviek
600x400. Predmety sú posunované na nerezovom
páse, ktorého rýchlosť e plynulo nastaviteľná . Tlak
na tryskách je cca. 8 barov pri 170 l/min.

 prevedenie z nehrdzavejúcej ocele
 nerezový tryskový systém
 modulové zloženie, ktoré je kedykoľvek rozšíriteľné
 stabilné priemyslové vyhotovenie
 ľahká prístupnosť pre čistenie a údržbu
 špeciálne nastaviteľná výška na mytie viac druhov EURO prepraviek
 systém regulácie prítoku vody
 výkonný ventilátor na sušenie
 možnosť rozšírenia a dopravníkový pás

 TECHNICKÉ PARAMETRE

Teoretický výkon: 150 ks / hod. 150 ks / h

Šírka (mm): 770

Dĺžka (mm): 3540

Výška (mm): 1800

Zásuvná výška (mm): 430

Dávkovanie čistiaceho prípravku (%): 0 - 5

Spoterba oplachovej vody (L): 4 - 5 / h

Objem nádrže (L): 135

Näpetie (V): 415

Teplota nádrže: (°C): 20 - 60

Príkon (kW): 21

VLASTNOSTI A VÝHODY:
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Strojársky a potravinársky priemysel

MP 150 2S
UMÝVAČKA PREPRAVIEK SO SUŠIACIM A OFUKOVACFM MODULOM

Umývačka prepraviek FORCHEM MP 150 25 so
sučiacim a ofukovacím modulom je určená na
umývanie a následné vysušenie znečistených
prepraviek používaných v mäsiarskych,
pekárenských, potravinárskych a priemyselných
prevádzkach. Zárukou kvalitného čistenia
prepraviek je vysokovýkonné tlakové čerpadlo a
veľké množstvo trysiek umiestnených v čistiacom
tuneli. Celá umývačka je vyrobená z nehrdzavejúcej
ocele. Počet zón, výkon umývačky a rozmery
čistiaceho tunela je možné prispôsobiť požiadavkám
zákazníka. Jednoduchá obsluha, nenáročná
údržba, bezporuchová prevádzka a dlhá životnosť
sú základom spokojnosti. Súčasťou zariadenia je
elektro - ohrev, skladá sa z hlavného umývacieho
modulu, oplachovacieho modulu. Zariadenie je
použiteľné pre mytie EURO-prepraviek 600x400,
prípadne je možné zmeniť prítlaky na umývané
predmety a tým umývať predmety iných rozmerov.
Rýchlosť umývania je plynulo nastaviteľná.

 prevedenie z nehrdzavejúcej ocele
 nerezový tryskový systém
 modulové zloženie, ktoré je kedykoľvek rozšíriteľné
 stabilné priemyslové vyhotovenie
 ľahká prístupnosť pre čistenie a údržbu
 špeciálne nastaviteľná výška na mytie viac druhov EURO prepraviek
 systém regulácie prítoku vody
 dva výkonné ventilátory na sušenie a ofukovanie
 možnosť rozšírenia a dopravníkový pás

 TECHNICKÉ PARAMETRE

Teoretický výkon: 150 ks / h

Šírka (mm): 770

Dĺžka (mm): 5310

Výška (mm): 1800

Zásuvná výška (mm): 430

Dávkovanie čistiaceho prípravku (%): 0 - 5

Spoterba oplachovej vody (L): 4 - 5 / hod.

Objem nádrže (L): 135

Näpetie (V): 415

Teplota nádrže: (°C): 20 - 60

Príkon (kW): 26

VLASTNOSTI A VÝHODY:
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Strojársky a potravinársky priemysel

MP 350 L
UMÝVAČKA LASKA A MANIPULAČNÝCH VOZÍKOV

Umývačka prepraviek FORCHEM MP 350 L je
určená na umývanie znečistených manipulačných
a laska vozíkov používaných v potravinárskych
prevádzkach. Zárukou kvalitného čistenia je
vysokovýkonné tlakové čerpadlo a vellcé množstvo
trysiek umiestnených na čistiacom ramene. Celá
umývačka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Pomocou prispôsobenia faktorov pôsobiacich na
proces umývania, najmä tlaku, času, množstvu
umývacieho prostriedku a teploty, garantuje
umývačka FORCHEM MP 350 L vždy čisté a
hygienicky bezchybné výsledky umývania.
Jednoduchá obsluha, nenáročná údržba,
bezporuchová prevádzka a dlhá životnosť sú
základom spokojnosti. S množstvom inovácií spf
ňa tie najvyššie nároky a nastavuje novú hladinu
štandardu kvality. Ľahký prístup pre servisný zásah
je ďalší z mnohých predností.

 prevedenie z nehrdzavejúcej ocele
 nerezový tryskový systém
 jednoduché zakladanie a vyberanie umývaných predmetov
 stabilné priemyslové vyhotovenie
 ľahká prístupnosť pre čistenie a údržbu

 TECHNICKÉ PARAMETRE

Teoretický výkon: 10 - 15 ks / h

Šírka (mm): 1600

Dĺžka (mm): 1600

Výška (mm): 2000

Zásuvná výška (mm): x

Dĺžka programu: (min) 4 - 6

Spoterba oplachovej vody / umývací cyklus (L): 10

Objem nádrže (L): 150

Näpetie (V): 415

Teplota nádrže: (°C): 45

Príkon (kW): 16

VLASTNOSTI A VÝHODY:
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Strojársky a potravinársky priemysel

MP 450
UMÝVAČKA PREPRAVNÝCH A MANIPULACNÝCH BOXOV

Umývačka prepraviek FORCHEM MP 450 je určená
na umývanie znečistených prepravných boxov
veľkých rozmerov používaných v potravinárskych
a strojárskych prevádzkach. Pod krytom umývačky
FORCHEM MP 450 sa skrýva skutočný výkon. O
to sa stará vysoko výkonný umývací systém v
kombinácii s vysokovýkonným tlakovým čerpadlom
a veľkým množstvom trysiek umiestnených v
čistiacom priestore a na umývacom ramene, na
ktorom je zároveň umiestený sušiaci systém. Vďaka
sústredenej sile garantuje umývačka hygienicky
čisté výsledky aj pri vysokom znečistení. Celá
umývačka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Výkon umývačky a rozmery čistiaceho priestoru
je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka,
pretože každý podnik má svoj vlastný profil a úplne
individuálne potreby.

 prevedenie z nehrdzavejúcej ocele
 nerezový tryskový systém
 stabilné priemyslové vyhotovenie
 ľahká prístupnosť pre čistenie a údržbu
 systém regulácie prítoku vody
 umývací a sušiaci systém

 TECHNICKÉ PARAMETRE

Teoretický výkon: 7 - 10 ks / h

Šírka (mm): 1600

Dĺžka (mm): 3500

Výška (mm): 2200

Zásuvná výška (mm): 1800

Dĺžka programu: (min) 6 - 8,5

Spoterba oplachovej vody / umývací cyklus (L): 20

Objem nádrže (L): 150

Näpetie (V): 415

Teplota nádrže: (°C): 45

Príkon (kW): 20,1

VLASTNOSTI A VÝHODY:
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Strojársky a potravinársky priemysel

MP 150 2S
UMÝVAČKA PREPRAVIEK SO SUŠIACIM A OFUKOVACÍM MODULOM A DOPRAVNÍKOVÝM PÁSOM   

Umývačka prepraviek FORCHEM MP 150 25 so
sučiacim a ofukovacím modulom je určená na
umývanie a následné vysušenie znečistených
prepraviek používaných v mäsiarskych,
pekárenských, potravinárskych a priemyselných
prevádzkach. Zárukou kvalitného čistenia
prepraviek je vysokovýkonné tlakové čerpadlo a
veľké množstvo trysiek umiestnených v čistiacom
tuneli. Celá umývačka je vyrobená z nehrdzavejúcej
ocele. Počet zón, výkon umývačky a rozmery
čistiaceho tunela je možné prispôsobiť požiadavkám
zákazníka. Jednoduchá obsluha, nenáročná
údržba, bezporuchová prevádzka a dlhá životnosť
sú základom spokojnosti. Súčasťou zariadenia je
elektro - ohrev, skladá sa z hlavného umývacieho
modulu, oplachovacieho modulu. Zariadenie je
použiteľné pre mytie EURO-prepraviek 600x400,
prípadne je možné zmeniť prítlaky na umývané
predmety a tým umývať predmety iných rozmerov.
Rýchlosť umývania je plynulo nastaviteľná.

 prevedenie z nehrdzavejúcej ocele
 nerezový tryskový systém
 modulové zloženie, ktoré je kedykoľvek rozšíriteľné
 stabilné priemyslové vyhotovenie
 ľahká prístupnosť pre čistenie a údržbu
 špeciálne nastaviteľná výška na mytie viac druhov EURO prepraviek
 systém regulácie prítoku vody
 dva výkonné ventilátory na sušenie a ofukovanie
 možnosť rozšírenia o dopravníkový pás

 TECHNICKÉ PARAMETRE

Teoretický výkon: 150 ks / h

Šírka (mm): 770

Dĺžka (mm): 5310

Výška (mm): 1800

Zásuvná výška (mm): 430

Dávkovanie čistiaceho prípravku (%): 0 - 5

Spoterba oplachovej vody (L): 4 - 5 / h

Objem nádrže (L): 135

Näpetie (V): 415

Teplota nádrže: (°C): 20 - 60

Príkon (kW): 30

VLASTNOSTI A VÝHODY:

 FOREX-SK, s.r.o., Alojza Jiráska 12, 984 01, Lučenec, Slovensko  www.umyvackaprepraviek.sk,  forex@forex.eu.sk  +421 (47) 433 00 44
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Strojársky a potravinársky priemysel

MP 150 2S
UMÝVAČKA PREPRAVIEK SO SUŠIACIM A OFUKOVACÍM MODULOM A VALČEKOVOU DRÁHOU

Umývačka prepraviek FORCHEM MP 150 2S so
sučiacim a ofukovacím modulom je určená na
umývanie a následné vysušenie znečistených
prepraviek používaných v mäsiarskych,
pekárenských, potravinárskych a priemyselných
prevádzkach. Zárukou kvalitného čistenia
prepraviek je vysokovýkonné tlakové čerpadlo a
vell<é množstvo trysiek umiestnených v čistiacom
tuneli. Celá umývačka je vyrobená z nehrdzavejúcej
ocele. Počet zón, výkon umývačky a rozmery
čistiaceho tunela je možné prispôsobiť požiadavkám
zákazníka. Jednoduchá obsluha, nenáročná
údržba, bezporuchová prevádzka a dlhá životnosť
sú základom spokojnosti. Súčasťou zariadenia je
elektro - ohrev, skladá sa z hlavného umývacieho
modulu, oplachovacieho modulu. Zariadenie je
použiteľné pre mytie EURO-prepraviek 600x400,
prípadne je možné zmeniť prítlaky na umývané
predmety a tým umývať predmety iných rozmerov.
Rýchlosť umývania je plynulo nastaviteľná.

 prevedenie z nehrdzavejúcej ocele
 nerezový tryskový systém
 modulové zloženie, ktoré je kedykoľvek rozšíriteľné
 stabilné priemyslové vyhotovenie
 ľahká prístupnosť pre čistenie a údržbu
 špeciálne nastaviteľná výška na mytie viac druhov EURO prepraviek
 systém regulácie prítoku vody
 dva výkonné ventilátory na sušenie a ofukovanie
 možnosť rozšírenia a dopravníkový pás

 TECHNICKÉ PARAMETRE

Teoretický výkon: 150 ks / h

Šírka (mm): 770

Dĺžka (mm): 5310

Výška (mm): 1800

Zásuvná výška (mm): 430

Dávkovanie čistiaceho prípravku (%): 0 - 5

Spoterba oplachovej vody (L): 4 - 5 / hod.

Objem nádrže (L): 135

Näpetie (V): 415

Teplota nádrže: (°C): 20 - 60

Príkon (kW): 30

VLASTNOSTI A VÝHODY:

 FOREX-SK, s.r.o., Alojza Jiráska 12, 984 01, Lučenec, Slovensko  www.umyvackaprepraviek.sk,  forex@forex.eu.sk  +421 (47) 433 00 44



 FOREX-SK, s.r.o., Alojza Jiráska 12, 984 01, Lučenec, Slovensko  www.umyvackaprepraviek.sk,  forex@forex.eu.sk  +421 (47) 433 00 44

Strojársky a potravinársky priemysel

UND 100
UMÝVAČKA NÁHRADNÝCH DIELOV A SÚČIASTOK

Umývačka FORCHEM UND 100 je určená na
umývanie a následné vysušenie znečistených
náhradných dielov, súčiastok a výrobkov v 
automobilovom a strojárskom priemysle. 
Celonerezové prevedenie AISI 304 vrátane koša 
ostrekového ramena,trysiek,el.rozvádzača.Nerezové 
ostrekové čerpadlo s tvrdou upchávkou. Nepriamy 
elektrický ohrev nastavením teploty 20-60-90 C°. 
Elektronický časovač 1s-250hod. Ochrana chodu na 
sucho pre čerpadlo a ohrev. Blokovanie chodu pri 
otvorenom pracovnom poklope. Prekrytie hladiny 
protiparným plechom. Prepadové filtračné koše. 
Násavanie čerpadla chránené filtračným košom. 
Pohon koša el.prevodovkou pri všetkých modeloch. 
Predpríprava odsávania pár.

 čerpadlá s tlakom 6bar
 tepelná izolácia pre teplotu nad 60C°
 automatické dopúšťanie vody
 odsávanie pár
 dávkovanie chémie
 pneumatické otváranie dvier
 filtrácia média
 pásový zberač oleja
 týždenný predohrevový časovač

VLASTNOSTI A VÝHODY:
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kombinácia dokonalej čistoty

FORCHEM to nie sú len umývačky prepraviek,
boxov, súčiastok a výrobkov. Okrem iného sme
aj výrobcom čistiacej a dezinfekčnej chémie a v
neposeldnom rade aj špeciálnych detergentov
vyvinutých pre použitie v našich umývačkách,
ktoré Vám zabezpečia dokonalú čistotu a hygienu
umývaných predmetov. Chemické  čistiace 
produkty,  v našej ponuke sú vyrobené v 
profesionálnej kvalite.  Dnes v čase rýchlych 
riešení,  sú požiadavky na profesionálnu kvalitu 
a rýchlosť čistenia čoraz náročnejšie. Precízne 
navrhnuté chemické prípravky dokážu ušetriť  
mnoho finančných a časových nákladov na 
udržiavanie čistoty pracovných priestorov. V 
prípade použitia profesionálnych čistiacich 
zariadení a špecificky navrhnutých 
prípravkov, sa zvyšuje kvalita a zároveň 
šetrí čas na starostlivosť o poriadok. 
Chemické  čistiace produkty v našej 
ponuke dosahujú vynikajúce výsledky, 
ktoré sú dosiahnuté použitím receptúr 

ODPORÚČAME:

Alkalický nepenivý prípravok s dezinfekciou. Koncentrovaný nepenivý prípravok s obsahom dezinfekčnej zložky na
báze aktívneho chlóru. Používa sa ako čistiaci a dezinfekčný prostriedok vo všetkých oblastiach potravinárskeho
priemyslu. Je vhodný ako náplň do umývacích liniek na prepravky, podlahových umývacích automatov, príp. na ručné
umývanie.

Antistatický čistič plastov. Koncentrovaný, kyslý prípravok vyvinutý na čistenie predmetov ako sú plastové prepravky,
obaly, palety a pod. Je mierne penivý, vhodný na použitie do umývačiek prepraviek. Je založený na báze kyseliny
citrónovej. Má vysoké odmasťovacie schopnosti, rozpúšťa vodný kameň a povrchom prinavráti pôvodný vzhľad.

Antistatický čistič plastov. Koncentrovaný, kyslý prípravok vyvinutý na čistenie predmetov ako sú plastové prepravky,
obaly, palety a pod. Je mierne penivý, vhodný na použitie do umývačiek prepraviek. Je založený na báze kyseliny
citrónovej. Má vysoké odmasťovacie schopnosti, rozpúšťa vodný kameň a povrchom prinavráti pôvodný vzhľad.

Nepenivý čistič na báze anorganických kyselín určený pre čistenie v potravinárskom a nápojovom priemysle. Vhodný
pre automatické čistenie nádrží, potrubí, pasterizátorov, súdkov a pod. Je možné dávkovať podľa vodivosti a ľahko sa
oplachuje.

Alkalický čistiaci prípravok. Vysoko koncentrovaný alkalický prípravok určený na čistenie predmetov ako sú plastové
prepravky, obaly, palety a pod. Obsahuje odpeňovač, vhodný na použitie v umývačkách prepraviek. Môže sa používať
aj na čistenie nádrží, potrubia a ohrevných telies, pasterizátorov, odstrediviek, cirkulačné čistenie.

FORCHEM 36 NEPENIVÝ

FORCHEM 26 BOX CLEANER

FORCHEM 26 BOX CLEANER NANO

FORCHEM 39 ACID NEPENIVÝ

FORCHEM BOX CLEANER ALK

s bohatým použitím rôznych tenzidov, detergentov a  iných aktívnych aditívnych látok. Napriek ich koncentrácii v zmesi, nepoškodzujú 
povrchy  a ostávajú ohľaduplné k čisteným materiálom. Ponúkame hlavne chemické prípravky vyrábané našou spoločnosťou pod značkou 
FORCHEM. Chemické  čistiace produkty dávame do pozornosti hlavne pre tých, ktorí uprednostňujú špičkový výsledok pri svojej práci . 
K našim spokojným odberateľom patria upratovacie firmy, výrobné závody, administratívne budovy, hotely, potravinárske zariadenia, 
nemocnice, supermarkety, školy, atď.  Spokojnosť a stálosť v odberoch našich dlhoročných zákazníkov svedčí o vysokej kvalite a spokojnosti  s 
prípravkami pod značkou FORCHEM na rôznych pracoviskách a prevádzkach nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. 



Váš dodávateľ

FOREX-SK, s.r.o.
 Alojza Jiráska 12, 984 01, Lučenec, Slovensko

 www.umyvackaprepraviek.sk
 forex@forex.eu.sk
 +421 (47) 433 00 44


