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DISKMASKINER 

PRIMEDGE SWEDENS SORTIMENT AV DISKMASKINER FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN  
I SAMARBETE MED NOWICKI 

 

 LW22/LW82  -  TWK32/TWK98  -  TW100/TW98  -  SW100/DW98  -  SW100H/SW98H  -  SW114 I/II 
 

 MWK32-45/  -  MWK32-80/  -  MW32-80/  -  MW32/120/  -  MW52-120/ 
           MWK114-45  -  MWK114-80  -  MW114-80  -  MW114-120  -  MW130-120 
 

 AWK130-160  -  AW52-240/AW130-240  -  AW56-240/AW160-240  -  AWM52-240/AWM30-240 

 AWM56-240/AWM160-240  -  AW200-380 
 
 

Maskiner—Diskmaskiner 
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Maskiner—Diskmaskiner 

 Skänkvagnsdisk 

 Palleteinerdisk 
 
För mer info se sid 4-6 

 Rökvagnsdisk 
 
 
För mer info se sid 7-8 

 Rökkäppsdisk 
 
 
För mer info se sid 9 
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Maskiner—Diskmaskiner 

 Universal modul-backdisk 
 
 
För mer info se sid 11-12 

 Backdisk-Dubbel 
 
 
För mer info se sid 13 

 Backdisk 
 
 
För mer info se sid 10 
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Maskiner—Diskmaskiner 

Skänkvagnsdisk MWF/ Pallboxdisk MWF-1 

Mer info 

Kammartyp 
Anpassad för att diska 200 L (HTW-1) och 300 L (HTW-2) skänkvagnar / pallboxar (HTWD-1).  
Uppnår maximal rengöring och desinficeringseffekt.  
 
Maskinen består av en disknings/sköljningskammare och hydraulisk lastning och lossningsanordning. Vattnet cirkulerar i ett 
stängt filtersystem. Finns möjlighet att justera mängden av sköljvatten, garanterar en tillfredsställande nivå av  
vattenförbrukning. Elektronisk diskmedelsdoseringen styr doseringen under tvättcykeln.  
Kompakt konstruktion med säkerhetsskydd och fotoceller vilket säkerställer max. säkerhet för driftpersonal under  
maskinens drift. 
Genom den roterande armen med tvättmunstycken är det möjligt att uppnå en kapacitet på upp till 60 skänkvagnar (HTW-1) 
och 90 skänkvagnar (HTW-2) / 30 pallboxar (1200 x 800 x 900 mm max. mått) per timme, vid mycket noggrann tvättning 
av alla skänkvagns / pallboxytor.  
 

        Fördelar: 
 

 Rostfri konstruktion 

 Rostfri pump 

 Vatten/värmesystem: elektrisk, ånga, el-ånga, gas och olja  

 Roterande tvättarm 

 Automatisk dosering av kem 

 Flerstegs skyddssystem vid aktiverad process  

 Automatisk laddnings/urladdningsenhet 

 Stängd vattencirkulation med filtreringssystem  

 Full kontroll på tvättprocessens varje enskilda operation  
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Typ   MWF-1 MWF-1-300 MWF-2 MPD-1 

Kapacitet skänkvagnar/h  upp till 60  upp till  60  upp till  90  upp till 30  

Dimension 
H = Höjd 

mm  2040  2300  2350  2860  

B = Bredd mm  1680  1630  2820  2350-G /2100-EP  

L = Längd mm  3255  4100  3800  4620  

Vikt kg  850  900  1200  1600 

Maskiner—Diskmaskiner 

 Teknisk data 
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Typ:  Palleteinerdisk MPD-1 

Kapacitet upp till 18-25/h 

Effekt hydralpump på lastsystem 5,5 kW 

Effekt tvättpump 0,55 kW 

Effekt sköljpump 15 kW 

Effekt motor på tvättarmar 0,25kW 

Effekt maskin 3 x 400(380)V, 50Hz 

Tryck tvättning upp till 4 bar 

Tryck sköljning upp till 5 bar 

Vattenförbrukning vid sköljning 100/360l/h 

Total vattenförbrukning  200-500l/h 

Antal tvättmunstycken 26 st 

Dimension H = Höjd 2040 mm 

B = Bredd 1680 mm 

L = Längd 3255 mm 

Vikt 850 kg 

Maskiner—Diskmaskiner 

  Teknisk data 
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Maskiner—Diskmaskiner 

Rökvagnsdisk MWW-5 

Mer info 

Kammartyp 
Rökvagnsdisken MWW-5 är anpassad för tvätt och desinfektion av rökvagnar (laddar upp till 5 vagnar).  
Enkel konstruktion, smarta tekniska lösningar som underlättar underhåll samt hög effektivitet garanterar utmärkt  
slutresultat av tvätt. Tillverkad för att minska driftkostnaderna. 

       Fördelar: 
 

 Rostfri konstruktion 

 Högeffektiv tvättprocess 

 Automatisk dosering av kem 

 Programmerbar tvättningscykel 

 Automatisk utförande av enskilda 
tekniska operationer som ångande, 
tvättning, sköljning, desinfektion  

 Strömförsörjning: el/ånga  

 Roterande tvättsystem 

 Effektivt sköljningssystem 
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Maskiner—Diskmaskiner 

Rökvagnsdisk MWW-5 

Typ  MWW-5 

Kammarens kapacitet antal  upp till 5 Z-vagnar, 2-3 H-vagnar  

Dimension H = Höjd mm  3014 +900 under golvet 

B = Bredd mm  2770/3950 

L = Längd mm  3100/3950  

Vikt kg  2800 

 Teknisk data 
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HTW-300 Rökkäppsdisk 

Maskiner—Diskmaskiner 

Kammartyp 
Anpassad för att diska rökkäppar, slaktkrokar och    
andra små metallverktyg som används vid  
bearbetning av livsmedel. Diskmaskinen har en 
kompakt trumma, vilket ger ett exceptionell och 
optimalt tvättförhållande.  

Typ 
 
  

MB-300 

Kapacitet  upp till 300 rökkäppar / 30 min 

Dimension H = Höjd 
 

mm  
1230  

B = Bredd mm  970  

L =  Längd mm  1780 

Vikt kg  260  

       Fördelar: 
 

 Rostfri konstruktion 

 Perforerad trumma 

 Program för tvättcykel, sköljning 

 Kontroll/öppningshål  

  Teknisk data 
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Maskiner—Diskmaskiner 

 Backdisk 

STANDARD UTRUSTNING 
 

 Tillverkad i rostfritt enligt CE direktiv 

 Kapacitet, plastbackar : upp till 130-140/h 

 Transportbandets bredd och höjd (ställbart): upp till 420 mm.  

 Minimum bredd (ställbar): 200 mm / min. höjd: 50 mm 

 Återvinningsbar vattencirkulation med ett effektivt filtreringssystem 

 Automatiskt tvättmedelsdoseringssystem 

 Ställbara högtrycksmunstycken  

 Vatten/värmesystem: el, ånga eller el+ånga 

 Magnetiska lås av övre lock  

 Maskinen står på bromsade hjul 

 Vattenpump tillverkad i rostfritt stål på 5,5 kW 

 Sköljningszonen och tvättzonen är separerade från varandra 

 Bredd och höjdstyrningar är reglerbara beroende på backarnas storlek 

 Enkel åtkomst till alla elektriska / elektroniska apparater 
           Elektriska / elektroniska apparater från hela världen.  
           Tillverkare: Moeller, Schneider, Alan Bradley, Mitsubishi  

Backdiskmaskin för backar som inte är större än: 
640x460x420 mm (LxBxH). 
Maskinen kan appliceras med retursystem. 

Typ   MPP-150 MP-300 MPU-600 

Kapacitet backar/h  upp till 150  upp till 300  upp till 600  

Dimension H = Höjd mm  1604 2004 2240 (max 2640)  

B = Bredd mm  780 1010 1370  

L+L1 = Längd mm  2550  3630+2300  3800+2420 

Vikt kg  850  900  1200  
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Maskiner—Diskmaskiner 

Universal Modul-Backdisk 

MPU-600 + SO-600 

Modultunnelkonstruktion möjliggör universell anslutning av varje modul som används i  tvättprocessen. 
 
FÖRSTA TVÄTTMODULEN 
Är utformad för att tvätta backar till livsmedelsindustrin upp till (längd / bredd / höjd) 1200/800/700 mm för 
MW-600 och 600/450/420 mm för MW-300. MW-600 gör det också möjligt att tvätta skänkvagnar med en  
kapacitet på 200 L och Euro-pallar. Den initiala tvättmodulen är mekaniskt och elektriskt kompatibel med 
lufttorkmodulen. 
 
Konstruktions fördelar: 
• Rostfritt stål 
• Hög kvalitet på tvättning (ökande tvätteffekt med upp till 100%) 
 
LUFTTORKMODUL 
• Utformad för att avlägsna vatten från ytan av behållarna och andra emballage efter tvätt och desinfektions 
processen i backdisken 
• Den är kompatibel med andra moduler i tvättlinjen 
 
Konstruktions fördelar: 
• Rostfritt stål 
• Hög effektivitet 
• Begränsning av vattenförbrukningen i tvättmaskinen (riktar återvunnet vatten till en tank) 
• Individuell drivning av en transportör med en hastighetsreglering 
• Reglering av intensitet av luftström (snabb ändring av avståndet till munstycken från behållarens yta) 
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Maskiner—Diskmaskiner 

Teknisk data 

MW-600 + MPU-600 + SO-600 

Typ 
 
  

MP-300 + 
MW-300 

MP-300 +    
MW-300 +  
MW-300 

SO-300 
MPU-600 

+ 
MW-600 

MPU-600 + 
MW-600 + 
MW-600 

SO-600 

Kapacitet backar/ h 300 300 upp till 300 600 600 (900) upp till 600 

 
H = Höjd 

 
mm  

2010 2010 1760  
2240 

(2640) 
2240 (2640) 

min. 2145,  
max. 2640 

B = Bredd mm  1010  1010 1010  1370 1370 1370  

L = Längd mm  5520  7440 2004  
5550 

(5880) 
7270 (7570) 2080  

Vikt kg  600+590  600+590+590 420  740+700 740+700+700 760  

Universal Modul-Backdisk 
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Maskiner—Diskmaskiner 

BACKDISK-DUBBEL 

Är tillverkad för att diska backar med max dimension (LxBxH) 800mm x 650mm x 450mm och lock. 
 
           Fördelar: 

 Konstruerad helt i rostfritt 

 Diskmoduler : fördiskningsmodul med roterande filter - MW-2000 + FOM-1200 - fördiskningsmodul -  
            MW-2000 - huvuddiskmodul - MMZ-2000 - lufttorkningsmodul - SO-2000 (tillval) 

 Guidesystemet är ställbart beroende på storleken på backarna, horisontalt och vertikalt, de olika disk raderna är  
            oberoende av varandra 

 Kedjetransportör i rostfritt med en jämn hastighetsjustering 

 Stängt vattencirkulationssystem med filtersystem – roterande filter FOM-1200 tillgänglig till MW-2000 

 Sköljsystemet stängs av då det inte är någon back i disktunneln 

 Dubbelt vattennivåkontrollssystem i tankarna: flottör + elektriskt system, säkerställer en optimal vätskenivå  

 Pump för att effektivisera sköljningssystemet 

 Max. kapacitet: upp till 2000 backar/h 

 Rostfria centrifugalpumpar 

 Munstycken med vinkel och direktionsinställningar 

 Vattenuppvärmningssystem: rostfri ångsamlare,  värmeväxlare varmvatten , gas- eller oljebrännare ;  
            med brännkammare i rostfritt stål med stor expansions yta 

 Automatiskt kontrollsystem av vattentemperaturen med en visning av inställda och aktuella parametrar 

 Conductometer - System för koncentrationsmätning , automatisk dosering och signalering av brist på tvättmedel 
 


