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doskonała

Płyn
 m

yją
cy

 kl
as

y c
ięż

aró
wko

wej

Płyn
 m

yją
cy

 

do
 m

eta
li k

olo
row

yc
h

doskonała
doskonała

doskonała
doskonała

doskonała
dobra dobra

dobra

dobra
dobra
dobra

dobra
dobra
dobra

dobra

dobra
dobra
dobra

dobra

dostateczna dostateczna

dostateczna

dostateczna

doskonała

doskonała

doskonała

doskonała
doskonała

doskonała
doskonała
doskonała

Asfalt
Tusz/toner

Oleje obróbkowe
Zwęglenia

Lakier samochodowy
Tłuszcz zwierzęcy

Zaschnięty smar
Kreozot

Smar do siodeł
Żywice

Smar motoryzacyjny
Smar łożyskowy

Topnik lutowniczy
Olej silnikowy

Olej przekładniowy
Ropa naftowa

Zanieczyszczenie

Modele:

Mobilna myjka 
warsztatowa

Podstawowa myjka 
warsztatowa

Myjka warsztatowa z 
dużym stołem

Mobilna myjka warsztatowa 
do dużych obciążeń

SW-3

SW-23 SW-25 SW-28 SW-37

SW-6

Wytrzymała konstrukcja z HDPE
Pompa elektryczna (18 l/min)

Regulowany termostat (40°-46°)

Certyfikaty: CE, NSF
Obciążenie robocze do 450 kg
Obciążenie robocze do 225 kg
Obciążenie robocze do 180 kg
Odłączana skrzynka sterująca

Kółka
Pędzel do mycia

Czasowy wyłącznik pompy
Panel kontrolny

Przełączniki sterujące

BIOREMEDIATING parts washing system
SmartWasher®

Ozzy®

CorporationChemFree®

A Subsidiary of CRC Industries

KORZYŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

jak to działa

FL-4
Czterowarstwowy

OzzyMat
normalne i ciężkie zabrudzenia

zalecane użycie

FL-3
Jednowarstwowy

OzzyMat
Lekkie zabrudzenia

zalecane użycie

Wskazówki i porady
• Nie podłączaj do napięcia przed napełnieniem płynem OzzyJuice®

• Nie dolewaj wody ani rozpuszczalników do myjki SmartWasher
• SmartWasher powinien być podłączony do napięcia 24/7 aby 
 utrzymać optymalną temperaturę
• Wymieniaj OzzyMat raz w miesiącu
• Dolej OzzyJuice jak zapali się kontrolka "Dolej płynu"
• SmartWasher nie jest przeznaczony i nie powinien być traktowany jako 
 pojemnik na zużyty olej

Pompa 18 l/min
Czasowy wyłącznik pompy
Konstrukcja z HDPE
Panel diagnostyczny
Nośność do 450 kg (SW-37)
Regulowany termostat

Nieszkodliwy
Bez toksycznych rozpuszczalników

Niepalny
Bioremediacja
Bezpieczny dla użytkownika
Bezpieczny dla środowiska
Eliminuje wytwarzanie płynnych 
odpadów niebezpiecznych

CO 

DNI



mobilna myjka do dużych obciążeń

Myjka do części SmartWasher® z efektem bioremediacji jest zarówno samoczyszcząca jak i 
samoregulująca. Poprzez proces bioremediacji SmartWasher stale utrzymuje czystość płynu 
myjącego OzzyJuice® bez potrzeby opróżniania urządzenia. Mikroby (Ozzy®), wprowadzone do 
systemu SmartWasher przez filtr OzzyMat™, rozkładają smary, oleje i inne zanieczyszczenia, 
czyszczą brudne części, tworząc nieszkodliwe produkty uboczne w postaci dwutlenku węgla i 
wody. W skrócie, płyn myjący OzzyJuice czyści/odtłuszcza brudne części, a mikroby Ozzy 
oczyszczają OzzyJuice utrzymując jego siłę i czystość dla codziennego użytku. Nigdy więcej nie 
będziesz musiał wylewać brudnego płynu myjącego.

OZZYMAT™: kluczowy dla 
systemu SmartWasher
OZZYMAT (NASYCONY MIKROBAMI OZZY®) 
JEST KLUCZOWY DLA MAKSYMALIZACJI 
WYDAJNOŚCI SYSTEMU SMARTWASHER I 
PŁYNU MYJĄCEGO OZZYJUICE.

OZZYMAT wyłapuje drobiny o wielkości powyżej 50 
mikronów ale co jest ważniejsze, zawiera Ozzy  (mikroby). 
Mikroby Ozzy, zawarte w OzzyMat, są transportowane 
wraz z OzzyJuice do zbiornika SmartWasher. Te naturalnie 
występujące mikroby Ozzy® zjadają smary, oleje i inne 
zanieczyszczenia z brudnych części tworząc nieszkodliwe 
produkty uboczne w postaci dwutlenku węgla i wody. Ten 
proces bioremediacji utrzymuje czystość i siłę płynu 
OzzyJuice wciąż gotowego do użycia bez potrzeby 
wymiany lub wylewania płynu myjącego.

WYMIENIAJ FILTR OZZYMAT RAZ W MIESIĄCU 
ABY UTRZYMAĆ CZYSTY OZZYJUICE.

OGRZANY OZZYJUICE® wypływa przez dyszę i pędzel 
na brudne części, następnie przepływa przez OzzyMat do 
zbiornika SmartWasher. OzzyJuice jest silnym roztworem 
odtłuszczającym na bazie wodnej o neutralnym pH, 
nieszkodliwym, niepalnym i nietoksycznym. Charakteryzujący 
się doskonałymi zdolnościami czyszczącymi płyn myjący 
OzzyJuice dorównuje lub nawet przewyższa zdolności 
czyszczące wysokiej jakości rozpuszczalników bez 
związanego z nimi ryzyka. Wszystkie płyny myjące OzzyJuice 
są certyfikowane przez NSF.

POMPA RECYRKULACYJNA O WYDAJNOŚCI 18 l/min 
tłoczy OzzyJuice ze zbiornika do dyszy i pędzla aby był 
gotowy do czyszczenia zabrudzonych części.

MIKROBY OZZY pracują rozkładając smary, oleje i inne 
zanieczyszczenia, czyszcząc brudne części tworzą 
nieszkodliwe produkty uboczne w postaci dwutlenku węgla 
i wody, utrzymując czysty i silny OzzyJuice gotowy do 
użycia.

Wymiary zewnętrzne (cm)
Wymiary wewnętrzne stołu (cm)

Pojemność
Nośność

Tworzywo myjki
Sterowanie

Wydajność pompy
Regulowany termostat

Czasowy wyłącznik przepływu
Certyfikaty

109 x 69 x 107
69 x 58 x 20

60 L
180 kg

Wytrzymały HDPE
Przełącznik dźwigniowy

18 l/min

40 - 46°C
10 minut
CE, NSF

Wymiary zewnętrzne (cm)
Wymiary wewnętrzne stołu (cm)

Pojemność
Nośność

Tworzywo myjki
Sterowanie

Wydajność pompy
Regulowany termostat

Czasowy wyłącznik przepływu
Certyfikaty

90 x 67 x 102
69 x 44 x 20

95 L
225 kg

Wytrzymały HDPE

Przełącznik dźwigniowy

18 l/min
40 - 46°C
10 minut
CE, NSF

Wymiary zewnętrzne (cm)
Wymiary wewnętrzne stołu (cm)

Pojemność
Nośność

Tworzywo myjki
Sterowanie

Wydajność pompy
Regulowany termostat

Czasowy wyłącznik przepływu
Certyfikaty

122 x 89 x 114
84 x 69 x 20

95 L
450 kg

Wytrzymały HDPE
Przełącznik dźwigniowy

18 l/min

40 - 46°C
10 minut
CE, NSF

Wymiary zewnętrzne (cm)
Wymiary wewnętrzne stołu (cm)

Pojemność
Nośność

Tworzywo myjki
Sterowanie

Wydajność pompy
Regulowany termostat

Czasowy wyłącznik przepływu
Certyfikaty

119 x 97 x 107
104 x 58 x 20

95 L
225 kg

Wytrzymały HDPE
Przełącznik dźwigniowy

18 l/min

40 - 46°C
10 minut
CE, NSF

OzzyMats OzzyBoosterOzzyJuice

SW-23 mobilna 
myjka warsztatowa
SW-23 - Jest odpowiednia do każde-
go zastosowania dzięki unikalnej 
konstrukcji, dużej wielkości stołu, 
mobilności i wyjątkowym funkcjom. 
Wyposażona jest w wyjątkowo długi 
kątowy pędzel ułatwiający dotarcie 
do trudno dostępnych miejsc i dosto-
sowany do niej wózek, który ułatwia 
jej przemieszczanie.

SW-28 myjka 
warsztatowa z 

dużym stołem rob-
oczym

SW-28 - większe znaczy lepsze. 
Ten model wyposażony jest w 
wyjątkowo duży stół roboczy 
odpowiedni do mycia małych i 
dużych części. Istnieje możliwość 
łatwego montażu drugiego zestawu 
roboczego, co umożliwia jednocze-
sną pracę dwu osób.

SW-3
Płyn myjący klasy 
ciężarówkowej (20 L)
Ref.: 32948

SW-6
Płyn myjący do metali 
kolorowych (20 L)
Ref.: 32949

FL-4 Czterowarstwowy filtr   
 OzzyMat
 (polecany do mycia normalnych i   
 trudnych zabrudzeń)
 Ref.: 32950

FL-3 Jednowarstwowy filtr   
 OzzyMat
 (polecany do mycia lekkich   
 zabrudzeń)
 Ref.: 32951

SW-25 pod-
stawowa myjka 

warsztatowa
SW-25 - Jest przystępna cenowo i 
wyposażona we wszystko, co jest 
potrzebne w myjce warsztatowej, 
to znaczy: przełączniki sterujące, 
czasowy wyłącznik przepływu, 
regulowany termostat i pompę o 
dużej wydajności.

SW-37 mobilna 
myjka warsztatowa 
do dużych obciążeń
SW-37 - wysoka nośność umożliwia 
czyszczenie elementów o wadze 
do 450 kg. Wyposażona jest w 
wytrzymałe koła umożliwiające 
łatwe przemieszczanie, a blokada 
kół unieruchamia myjkę. Duży i 
głęboki stół roboczy pomieści 
pokaźne części.

Ozzybooster™
Mikrobiologiczny wzmacniacz 
intensyfikujący mikrobiologiczną 
aktywność w myjce SmartWash-
er®; Zwiększa ilość bakterii Ozzy® 
w płynie myjącym Ozzy-Juice®. 
(250 ml)

Ref.: 32952

Ref. 32944

Ref. 32946 Ref. 32947

Ref. 32945

Zestawy SmartWasher®

SW-23 zestaw 1
Zawiera:
1 x SW-23
1 x FL-4 Czterowarstwowy filtr OzzyMat
3 x SW-3 OzzyJuice płyn myjący klasy  
 ciężarówkowej (20 L)

(Ref. 32953-AA)

SW-23 zestaw 2
Zawiera:
1 x SW-23
1 x FL-4 Czterowarstwowy filtr OzzyMat
3 x SW-6  OzzyJuice płyn myjący do   
 metali kolorowych (20 L)

(Ref. 32953-AB)

SW-23 mobilna myjka warsztatowa

SW-25 podstawowa myjka warsztatowa

SW-28 myjka warsztatowa z dużym stołem roboczym

SW-37 mobilna myjka warsztatowa do dużych obciążeń

SW-25 zestaw 1
Zawiera:
1 x SW-25
1 x FL-4 Czterowarstwowy filtr OzzyMat
5 x SW-3 OzzyJuice płyn myjący klasy  
 ciężarówkowej (20 L)

(Ref. 32954-AA)

SW-28 zestaw 1
Zawiera:
1 x SW-28
1 x FL-4 Czterowarstwowy filtr OzzyMat
5 x SW-3 OzzyJuice płyn myjący klasy  
 ciężarówkowej (20 L)

(Ref. 32955-AA)

SW-28 zestaw 2
Zawiera:
1 x SW-28
1 x FL-4 Czterowarstwowy filtr OzzyMat
 5 x SW-6 OzzyJuice płyn myjący do   
 metali kolorowych (20 L)

(Ref. 32955-AB)

SW-25 zestaw 2
Zawiera:
1 x SW-25
1 x FL-4 Czterowarstwowy filtr OzzyMat
 5 x SW-6 OzzyJuice płyn myjący do   
 metali kolorowych (20 L)

(Ref. 32954-AB)

SW-37 zestaw 1
Zawiera:
1 x SW-37
1 x FL-4 Czterowarstwowy filtr OzzyMat
5 x SW-3 OzzyJuice płyn myjący klasy  
 ciężarówkowej (20 L)

(Ref. 32956-AA)

SW-37 zestaw 2
Zawiera:
1 x SW-37
1 x FL-4 Czterowarstwowy filtr OzzyMat
 5 x SW-6 OzzyJuice płyn myjący do   
 metali kolorowych (20 L)

(Ref. 32956-AB)

ZAWIERA MIKROBY OZZY
MIKROBY OZZY UTRZYMUJĄ CZYSTY I MOCNY OZZYJUICE.
CZYSTY OZZYJUICE TO CZYSTE CZĘŚCI.


