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OBILE CLEANING UNITS

CENTRALA RENGÖRINGSSYSTEM - CCS

Egenskaper Fördelar Fakta

Pumpcentral vatten Flexibelt tryck och flöde
Önskat tryck och flöde för upp till 20 användare 
samtidigt samt reducerad vattenförbrukning

Kemcentral VCC II Hög doseringsnoggrannhet Optimerad kostnad och miljöpåverkan

Central Combi Enhet CCU Allt i ett lösning Lägre investering

Satellitstation VMS II Användarvänlig med hygienisk design Effektiv och hygienisk i produktionslokal

Lagafors® centrala rengöringssystem, CCS, möjliggör för livsmedelsindustrin att uppnå förstklassig hygien till minskad kostnad och 
miljöpåverkan i en förbättrad arbetsmiljö. Rengöringssystemet CCS består av fem huvudkomponenter som tillsammans möter de 
höga kraven på kapacitet, prestanda och kvalitet. 

Genom att kombinera komponenterna i CCS, som består av den nyutvecklade kemcentralen Variable Chemical Centre (VCC II) och 
olika typer av pumpcentraler för vatten eller Central Combi Enhet CCU, kan kunderna uppnå kostnadsbesparingar på upp till 35% 
jämfört med de flesta befintliga rengöringssystem och rengöringsmetoder. Dessa besparingar, samt minskad miljöbelastning, är det 
direkta resultatet av reducerad förbrukning av varmvatten, kemikalier och mindre avloppsvatten.

De centrala komponenterna tillhandahåller rätt tryck, flöde och kemkoncentration där det behövs, för 1–20 användare samtidigt.

Vanligtvis står pumpcentralen (för vatten) och kemcentralen VCC II i ett centralt beläget rum. Därifrån går rör och ledningar ut i 
produktionslokalen till satellitstationerna. Varje satellitstation kan bestå av en slangupprullare med slang för vatten, kemikalier och 
desinfektion. På slangen sitter valfri spolpistol med snabbkoppling för anslutning av munstycke. Central dosering och förvaring av 
kemikalier möjliggör säker hantering och inga koncentrerade vätskor i produktionslokalerna. Service, underhåll och inställningar 
görs på en central plats.

DECENTRALA RENGÖRINGSSYSTEM - DCS

Lagafors® nya decentrala rengöringssystem, DCS, möjliggör för livsmedelsindustrin att uppnå förstklassig hygien och stor flexibilitet 
i rengöringsprocessen. Rengöringssystemet DCS består av fyra huvudkomponenter som tillsammans möter de höga kraven på 
kapacitet, prestanda och kvalitet. 

Genom att kombinera komponenter i DCS tillhandahålls rätt tryck, flöde och kemkoncentration där det behövs. 

Pumpenheten för vatten placeras i produktionslokalen. Därifrån går rör till satellitstationerna. Varje satellitstation kan bestå av 
en slangupprullare med slang för vatten, kemikalier och desinfektion. På slangen sitter valfri spolpistol med snabbkoppling för 
anslutning av munstycke.

Lagafors® DCS lämpar sig för alla storlekar av installationer men på större anläggningar (>5 satelliter) bör Lagafors® CCS, Central 
Cleaning System, övervägas.

Lågtryckscentral SB Lågtryckscentral Multi Kemcentral VCC II Central Combi Enhet CCU Satellitstation VMS II Huvudstation mini Huvudstation CB Satellitstation VMS II DC

MOBIL LÅGTRYCKSENHET - LWP-M II

Egenskaper Fördelar Fakta

Tryckförhöjande pump Bättre rengöringsenergi på ytor Från 3-6 bar upp till 25 bar

Mobil rengöringsenhet Passande för städning i mindre produktionslokaler Behöver ej investera i stationär utrustning

Kompakt ”allt-i-ett”-enhet Flexibel Möjlighet att använda olika kem

Lagafors® LWP-M II 2030 (Low Water Pressure Mobile), är en komplett mobil lågtrycksenhet för vattenspolning med tryckförhöjt 
vatten och applicering av kemikalieskum och desinfektionsmedel. LWP-M II är uppbyggd på ett rostfritt stativ med två bakre pivåhjul 
för smidig och effektiv förflyttning. Enheten består av en frekvensstyrd lågtryckspump, en kompressor för tryckluft, injektor och 
sugslangar för kemikalier. Upp till två 25 liters kemdunkar kan transporteras och det finns upphängningslösningar för kulventil, 
slang och dysor. LWP-M II har en en hygieniskt utformad kåpa i rostfritt stål som enkelt kan öppnas vid service och underhåll.

LWP-M II är särskilt lämplig för rengöringsapplikationer inom livsmedelsindustrin, t.ex. kött- och charkindustrier, 
mejerier, bryggerier, fiskindustrier, färdigmatsindustrier, storkök och andra platser där hygien är av hög prioritet. 

• Arbetstryck 20-25 bar.

• Mobil enhet med smidig rullvagn för effektiv förflyttning.

• Enkel att installera; anslut endast vatten och elektricitet. 

• Ingår vid leverans: 20 meter slang, spolpistol och dysor för avspolning, skumning och desinfektion.

Tillbehör som ingår: Spolpistol ST2725,
slang 1/2”, 20 meter.

Tillbehör som ingår: Dysor avspolning (blå),  
skumning (vit), desinfektion (gul) och spollans (blå).

Egenskaper Fördelar Fakta

Pumpenhet vatten Flexibelt tryck och flöde Önskat tryck och flöde

Satellitstation VMS II-DC Hygienisk design Lätt att göra rent

Injektordosering Flexibel Lätt att byta kemikalie
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ACO - ACCESSORIES ORIGINAL

MADE IN SWEDENMADE IN SWEDEN

SLANG-KIT
Lagafors® slangupprullare
Professionell fjäderbelastad slangupprullare 
i rostfritt stål för 15, 20, 25 eller 30 meters 
slang. Kan utrustas med en rörlig arm som 
möjliggör installation i trånga utrymmen eller 
i taket samt med anslutningsslang.

DYSOR & LANSAR

Hygienisk slangupprullare
Slangupprullare speciellt framtagen för industrin 
där det ställs höga krav på hygien. Samtliga 
ytor är av rostfritt stål och konstruerade för att 
undvika smutsansamlingar och bakteriehärdar. 
Den dubbla fjäderkassetten ger en säker och 
effektiv återupprullning av slangen. Godkänd av 
den oberoende organisationen ”Royal Institute of 
Public Health”. 
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LAGAFORS® SYSTEM CCS - DCS - MCS - ACOLAGAFORS® SYSTEM CCS - DCS - MCS - ACO

Komplett slang-kit innehållande spolpistol, 
15-30 meter 1/2” slang, rostfria kopplingar 
samt insticksnipplar för anslutning till Laga-
fors® VMS II satellit. Slang-kitet innehåller en 
1/2” flexibel slang för tryck upp till 50 bar.

SLANGUPPRULLARE

Dysor och lansar för olika tryck och applika-
tioner. Varje dysa är utrustad med slangnippel 
för anslutning till spolpistol. Lagafors® färg-
kodningssystem är en integrerad del av alla 
dysor och lansar.       

Rostfri hållare för munstycken med plats för 
upp till 5 munstycken. 

En praktisk och hygienisk påse för dysor som 
erbjuder städaren tillgänglighet och bättre 
kontroll över sina munstycken. Med en enkel 
fästanordning kan påsen bäras i bältet. 
Efter avslutat städpass kan den rengöras 
tillsammans med sitt innehåll i en diskmaskin. 

ROTERANDE GOLVSPOLRAMP
Golvspolrampen är ett tillbehör vid 
högtrycksrengöring för snabb och enkel 
rengöring av plana ytor, exempelvis golv. 
Används med fördel i lokaler med stora 
öppna ytor och där man inte vill skvätta ner 
övrig inredning. Golvspolrampen är försedd 
med en roterande spolarm under den rostfria 
kåpan och har fyra hjul för smidig förflyttning. 
Spolpistol ingår ej.     

DYSHÅLLARE

DYSPÅSE

För fullständigt produktsortiment 
besök vår hemsida www.lagafors.se

Slanghylla
Slanghylla i rostfritt 
för upphängning 
av slang vid 
satelitstation
eller på vagn. 
Robust och 
hygienisk.

Dunkhållare
Dunkhållare i rostfritt  
för placering av  
kemikaliedunkar.
Robust och  
hygienisk. Finns  
i olika storlekar  
och utföranden. 

ÖVRIGT


