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Markedets mest driftsikre hjulvaskemaskiner 

kommer fra Tyskland. Performtec GmbH har utviklet 

og produsert maskiner siden tidlig på 2000 tallet. 

Løsningene leveres som etthjuls- , tohjuls- eller 

firehjulsmaskin.  

Maskinene leverer selvsagt rene hjul. 

Enkel styring, trykk på knappen og kjør! 

Skånsom vask, kun kjemi og høyttrykkspyling

Arbeidsbord med ruller, avrenningskar med kran 
(Tilleggsutstyr)

® Hjulvaskemaskin 
Black Edition

Systemet benytter kun kjemi og høyttrykk i 

vaskeprosessen, maskinen er alltid klar, og krever 

minimalt med vedlikehold. 

Spylesystem på Black Edition, 3x statiske 

spyledyser, 140 bar.

Fjellhamarveien 52 - 1472 Fjellhamar
Tlf: 22382800

post@inventech.no
www.inventech.no
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Spesifikasjoner

Bredde 710 mm

Dybde, eks. rørkopling 850 mm

Dybde, inkludert rørkopling 930 mm

Høyde til rørstuss (HR) 420-500 mm

Høyde innmating 580-650 mm

Totalhøyde 1650 mm

Vekt 185 Kg

Hjuldiameter 500-800mm

Hjulbredde 135-350mm

Maks vekt pr. hjul 50 Kg

Strømtilkopling 400V 16A 3Ph +N +J / 230V 32A 3ph+J

Effektforbruk spyling 5,7Kw

Antall program: 4 (30s, 120s, 150s ,210s)

Vanntilkopling innløp: 3/4” / 25lpr.min

Avløp Fritt løp, minimum 40mm

Spyletrykk 150bar

® Hjulvaskemaskin
Black Edition

- Arbeidsbord med ruller
- Innvendig belysning
- Støydemping (Ca. 10dB)
- Sandfang/grovutskiller

Valgfritt tilleggsutstyr

HR

Felgrens

Nøytraliseringsvæske

+

Vår felgrens + nøytraliseringsvæske = meget godt vaskeresultat, 
samt korrekt pH-verdi iht. gjeldende regelverk.
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Markedets mest driftsikre hjulvaskemaskiner 

kommer fra Tyskland. Performtec GmbH har utviklet 

og produsert maskiner siden tidlig på 2000 tallet. 

Løsningen leveres som etthjuls- eller tohjulsmaskin.  

Maskinene leverer selvsagt rene hjul. 

Enkel styring, trykk på knappen og kjør! 

Skånsom vask, kun kjemi og høyttrykkspyling

Arbeidsbord med ruller, avrenningskar med kran 
(Tilleggsutstyr)

® Hjulvaskemaskin 
Singlemodul

Systemet benytter kun kjemi og høyttrykk i 

vaskeprosessen, maskinen er alltid klar, og krever 

minimalt med vedlikehold. 

Disse maskinene er de beste som er å få på 

markedet idag, ifølge uttalelser fra våre kunder. 

Fjellhamarveien 52 - 1472 Fjellhamar
Tlf: 22382800

post@inventech.no
www.inventech.no
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Spesifikasjoner

Bredde 710 mm

Dybde, eks. rørkopling 850 mm

Dybde, inkludert rørkopling 930 mm

Høyde til rørstuss (HR) 420-500 mm

Høyde innmating 580-650 mm

Totalhøyde 1700 mm

Vekt 185 Kg

Hjuldiameter 500-800mm

Hjulbredde 135-350mm

Maks vekt pr. hjul 50 Kg

Strømtilkopling 400V /16A 3Ph+N+J / 230V / 32A 3ph+J

Effektforbruk spyling 5,7Kw

Antall program: 4 (30s, 120s, 150s ,210s)

Vanntilkopling innløp: 3/4” / 25lpr.min

Avløp Fritt løp, minimum 40mm

Spyletrykk 150bar

® Hjulvaskemaskin
Singlemodul

- Arbeidsbord med ruller
- Dynamisk spyledyse høyre side (standard på vs)
- Innvendig belysning
- Støydemping (Ca. 10dB)

Valgfritt tilleggsutstyr

HR

Felgrens

Nøytraliseringsvæske

+

Vår felgrens + nøytraliseringsvæske = meget godt vaskeresultat, 
samt korrekt pH-verdi iht. gjeldende regelverk.
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Markedets mest driftsikre hjulvaskemaskiner 

kommer fra Tyskland. Performtec GmbH har utviklet 

og produsert maskiner siden tidlig på 2000 tallet. 

Løsningen leveres som etthjuls- eller tohjulsmaskin.  

Maskinene leverer selvsagt rene hjul. 

Enkel styring, trykk på  

knappen og kjør!

® Hjulvaskemaskin 
Dobbelmodul

Systemet benytter kun kjemi og høyttrykk i 

vaskeprosessen, maskinen er alltid klar, og krever 

minimalt med vedlikehold. 

Disse maskinene er de beste som er å få på 

markedet idag, ifølge uttalelser fra våre kunder. 

Fjellhamarveien 52 - 1472 Fjellhamar
Tlf: 22382800

post@inventech.no
www.inventech.no

Vask to hjul i samme prosess!

Maskinen er satt sammen 

av en singlemodul + en 

påbyggingsmodul, dermed 

har man en tohjulsmaskin. 

Systemet har to vaskekammer, 

men kun én styring og ett 

høyttykksystem.
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Spesifikasjoner

Bredde 1420mm

Dybde, eks. rørkopling 850 mm

Dybde, inkludert rørkopling 930 mm

Høyde til rørstuss (HR) 420-500 mm

Høyde innmating 580-650 mm

Totalhøyde 1700 mm

Vekt 185 Kg

Hjuldiameter 500-800mm

Hjulbredde 135-350mm

Maks vekt pr. hjul 50 Kg

Strømtilkopling 400V 16A 3Ph +N +J /230V 16A 3ph+J

Effektforbruk spyling 5,7Kw

Antall program: 4 (30s, 120s, 150s ,210s)

Vanntilkopling innløp: 3/4” / 25lpr.min

Avløp Fritt løp, minimum 40mm

Spyletrykk 150bar

® Hjulvaskemaskin
Dobbelmodul

- Arbeidsbord med ruller
- Dynamiske spyledyser høyre side (standard på vs)
- Innvendig belysning
- Støydemping (Ca. 10dB)

Valgfritt tilleggsutstyr

Felgrens

Nøytraliseringsvæske

+

Vår felgrens + nøytraliseringsvæske = meget godt vaskeresultat, 
samt korrekt pH-verdi iht. gjeldende regelverk.

HR
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Markedets mest driftsikre hjulvaskemaskiner 

kommer fra Tyskland. Performtec GmbH har utviklet 

og produsert maskiner siden tidlig på 2000 tallet. 

Løsningene leveres som ett- , to- eller firehjulsmaskin.  

Maskinene leverer selvsagt rene hjul. 

4x hjul vaskes samtidig

Skånsom vask, kun kjemi og 

høyttrykkspyling

Siemens styringssystem

® Hjulvaskemaskin 
Big Wheel/4-hjulsmaskin

Systemet benytter kun kjemi og høyttrykk i 

vaskeprosessen, maskinen er alltid klar, og krever 

minimalt med vedlikehold. 

Big Wheel er eneste maskin på markedet som 

vasker 4 hjul samtidig, denne er helt unik!

Fjellhamarveien 52 - 1472 Fjellhamar
Tlf: 22382800

post@inventech.no
www.inventech.no

Hele maskinchassis er i syrefast stål
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Spesifikasjoner

Bredde 1100mm (1170mm inkl. utstikk)

Dybde, eks. dør 2010 mm

Dybde, inkludert dør 2660mm

Høyde innmating 770mm

Totalhøyde 2200 mm

Vekt 630 Kg

Hjuldiameter 500-800mm

Hjulbredde 155-350mm

Maks vekt pr. hjul 50 Kg

Strømtilkopling 400V 3Ph +N +J / 230V 3ph+J

Effektforbruk spyling 7,5Kw

Antall program: 4 (2,5 - 4,75 -  5,75 -  8,75min)

Vanntilkopling innløp: 3/4” / min 30lpr.min

Avløp Integrert pumpe

Spyletrykk 160/180bar

® Hjulvaskemaskin
Big Wheel/4-hjulsmaskin

- Innvendig belysning
- Eksternt spyleaggregat
- Sandfang/grovutskiller

Valgfritt tilleggsutstyr
Felgrens

Nøytraliseringsvæske

+

Vår felgrens + nøytraliseringsvæske = meget godt vaskeresultat, 
samt korrekt pH-verdi iht. gjeldende regelverk.
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