
HTW AB Transportvägen 8 S-241 38 Eslöv Tele: +46(0)413-403 400 Fax: +46(0)413-15206 info@htw.se / www.htw.se 
 

 

 

Hej på Er. 
Vårt Slipat Pris fortsätter såklart 
under 2021. 
Vi har kommit in i vår  
PRIMEdge kostym och den stora 
skillnaden för oss har varit att vi 
inte bara är en återförsäljare utan 
numer även en producent. 
Vi har två fabriker som tillverkar 
i stort sett alla maskinknivar som 
finns och även en fabrik som  
tillverkar industriella  
diskmaskiner för alla behov.  
Vårt mål har varit att ni som 
kunder inte ska ha märkt av detta 
vilket jag tror vi har lyckats med. 
Vår stora satsning under 2020 
var uppstarten av att sälja  
rekonditionerade maskiner, detta 
är något vi verkligen tror kan  
utvecklas under 2021 
 
Vi ser att 2021 kommer att bli ett 
riktigt spännande år.  

Gäller vecka 48-49 2021 

SLIPAT PRIS V48-49 
 

  515 000 SEK 
 

FRAKT TILLKOMMER 

NOWICKI MWF-1 E 

Idén med att tvätta skänkvagnar  separat i upp - nedvänd posit-
ion i en tvättkammare i maskin sparar pengar i tid, vatten och 
energi jämfört med traditionella sätt att diska på. Armen inne i 
kammaren med både tvätt och sköljmunstycken (justerbara) 
samt ett helt integrerat system för lastning och lossning av 
skänkvagnar, garanterar perfekt tvättresultat på alla ytor. 
Beroende på hur smutsiga skänkvagnarna är – MWF-1 har en 
diskkapacitet på 45-50 vagnar/h.   
Ett stängt vattensystem med filter reducerar vatten  
konsumtionen då man tvättar ett större antal skänkvagnar/skift. 
Ställbar tid för både tvätt och sköljning process möjliggör  
perfekt justering  av hela tvättprogram beroende på hur  
smutsiga era skänkvagnar är. 
 
Automatiska doserings system som garanterar optimal  
förbrukning av tvättmedel/kem  
 
Max kapacitet  - 20 upp till 45-50 bins/h) 
Laddare/urladdare  - helt synkroniserad med maskinen 
Effekt-hydraulisk laddning - 1 kW 
Effekt-tvätt pumpen   - 7,5 kW 
Effekt- motorn till tvättarm - 0,12 kW 
Elektrisk försörjning av maskin - 3 x 400 (380)V; 50Hz 
(3P+PE) 
- 59A ----- elektrisk version 


