


MYJKI POJEMNIKÓW

Myjki znajdujące się w ofercie firmy Zasada Fabryka Maszyn 
przeznaczone są do  mycia, płukania oraz dezynfekcji wszelkie-
go rodzaju skrzynek i palet spotykanych w przemyśle spożyw-
czym, elektronicznym, samochodowym, farmaceutycznym oraz 
w każdej innej dziedzinie produkcji, w której wykorzystuje się 
ustandaryzowane pojemniki technologiczne.

Podstawowa wersja Myjki pojemników konstrukcji ZFM prze-
znaczona jest do półautoma tycznego mycia pojemni ków
o wymiarach 400 x 600 mm i  maksymalnej wysokości 350 mm. 
Urządzenie składa się z sekcji mycia, w której roztwór myjący 
cyrkuluje w układzie zamkniętym, gdzie jest podgrzewany, uzu-
pełniany o chemię oraz filtrowany. Druga z sekcji – płucząca – 
wykorzystuje wodę  sieciową do spłukiwania resztek roztworu 
myjącego z pojemnika. Przesuw pojemników wewnątrz maszy-
ny jest w pełni automatyczny z wykorzystaniem nierdzewnego 
łańcucha transportowego.  Zgodnie z życzeniem użytkownika, 
podstawowa wersja myjki może być wyposażona w klasyczne 
ramy załadowczą oraz wyładowczą lub zestaw z wywrotem po-
jemników, który umożliwia ich załadunek i odbiór z tej samej 
strony urządzenia.  

Rozwinięciem typoszeregu standardowych myjek pojemników 
jest wyposażenie urządzenia w sekcje płukania wstępnego. 
Układ ten wykorzystuje wodę z sekcji płukania, która jest zbiera-
na i pompowania pod dużym ciśnieniem w początkowej części 
maszyny. Takie rozwiązanie sugerowane jest w przypadku my-
cia pojemników zawierających na wstępie duże odpady np. li-
ście, elementy skór lub resztki jedzenia, które szczególne często 
występują w naczyniach używanych w cateringu. Zastosowanie 
sekcji płukania wstępnego w znaczący sposób wydłuża czas 
zdatności do użytkowania zasadniczego roztworu myjącego.

Specjalną wersją maszyny, dedykowaną zwłaszcza do zakła-
dów, w których używane są duże ilości pojemników, jest myjka 
wyposażona w sekcję osuszania. Sekcja ta zabudowana jest za 
płukaniem końcowym. Składa się z noży powietrznych, które 
umieszczone są w taki sposób, że zdmuchują pozostałości wil-
goci z dołu, z góry oraz z obydwu boków pojemnika. Maszynow-
nie systemu stanowią dwa wysokowydajne wentylatory o dużej 
mocy zamontowane wewnątrz korpusu urządzenia. Myjka po-
jemników może składać się łącznie z czterech sekcji, tj. płukania, 
wstępnego, myciaw układzie zamkniętym, płukania końcowego 
oraz osuszania.



MP 500MODEL MP 500 + suszenie MP 500 + 
płukanie wstępne

MP 500 +suszenie + 
płukanie wstępne

WYDAJNOŚĆ
Długość [mm] A

Szerokość [mm] B
Wysokość [mm] C

Całkowity
wymiar 

zewnętrzny
korpusu Wys. z rampą [mm] D

Masa własna [kg]
Moc grzewcza [kW]

Dysze myjące
Dysze płuczące

Moc wentylatorów [kW]
Zbiornik wody [l]

Podst. przyłącze prądu

do 500 szt/h
2500
1000
1550
2100
550
36
64
22
-
420
3 fazy, 400 V

do 500 szt/h
3500
1000
1550
2100
750
36
64
22
2 x 4,0
420
3 fazy, 400 V

do 500 szt/h
3500
1000
1550
2100
750
36
64
33
-
420
3 fazy, 400 V

do 500 szt/h
4500
1000
1550
2100
850
36
64
33
2 x 4,0
420
3 fazy, 400 V

MP 300MODEL MP 300 + suszenie MP 300 + 
płukanie wstępne

MP 300 +suszenie + 
płukanie wstępne

WYDAJNOŚĆ
Długość [mm] A

Szerokość [mm] B
Wysokość [mm] C

Wys. z rampą [mm] D
Masa własna [kg]

Moc grzewcza [kW]
Dysze myjące

Dysze płuczące
Moc wentylatorów [kW]

Zbiornik wody [l]
Podst. przyłącze prądu

do 300 szt/h
2000
1000
1550
2100
475
21,6
32
11
-
350
3 fazy, 400 V

do 300 szt/h
3000
1000
1550
2100
650
21,6
32
11
2 x 2,2
350
3 fazy, 400 V

do 300 szt/h
3000
1000
1550
2100
650
21,6
32
22
-
350
3 fazy, 400 V

do 300 szt/h
4000
1000
1550
2100
800
21,6
32
22
2 x 2,2
350
3 fazy, 400 V



Firma Zasada Fabryka Maszyn produkuje myjki w różnych wielkościach oraz konfiguracjach, które znalazły zastosowanie
u wielu odbiorców, takich jak: zakłady przetwórstwa mięsnego,  zakłady przetwórstwa rybnego, mleczarnie, hodowla zwie-
rząt, uprawa roślin, sadownictwo, hurtownie farmaceutyczne, produkcja odzieży, produkcja części samochodowych, produk-
cji części elektronicznych, sklepy wielkopowierzchniowe itp.

Optymalizacja! Zapytaj o wersje niestandardowe. Zgodnie z ideą działania firmy, oferujemy myjki w wielu konfiguracjach
i opcjach, zawsze dostosowując pro dukt do wymagań klienta. Urządzenia mogą być zasilanie każdym dostępnym źródłem 
ciepła (energia elektryczna, gaz, olej opałowy, para technologiczna) a ponadto można je rozbudowywać o  dodatkowe  wy-
posażenie oraz funkcje, takie jak obrotowy filtr szczelinowy, filtr odśrodkowy typu hydrocyklon a także sekcję mycia palet czy 
automatyczne podajniki pojemników.


