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WINKELWAGENWASSTRAAT “ALASKA” SAFETY CARE

Onze winkelwagenwasstraat “Alaska” is multi-
functioneel inzetbaar. De winkelwagenwasstraat is 
inzetbaar voor het reinigen en desinfecteren van 
winkelwagens.

REINIGEN MET EXTERNE HOGEDRUKREINIGER 
De winkelwagenwasstraat is demonteerbaar in drie delen. 
Door de grote draaiknoppen makkelijk demonteerbaar, 
dus gemakkelijk weg te zetten als hij niet gebruikt wordt.
De winkelwagenwasstraat kunt u gebruiken om te reinigen 
en desinfecteren. Om te reinigen gebruikt u een externe 
hogedrukreiniger. De (externe) hogedrukreiniger wordt 
aangesloten op de wasstraat.  Middels drie vuilfrezen wordt 
de winkelwagen gemakkelijk en snel gereinigd.

BEDEKKINGSTEST UV-LAMP 
Empas heeft een uitvoerige test gedaan 
met een fluorescerend middel. Het 
resultaat is gecontroleerd in een donkere 
kamer met een UV-lamp. Het middel 
bedekt de gehele winkelwagen, ook op 
lastige plekken zoals onder het handvat.

BEKIJK DE UV-TEST HIER

BEKIJK DE REINIGINGSVIDEO HIER

 
- Zeer eenvoudige bediening 
- Multifunctioneel inzetbaar voor zowel desinfecteren als reinigen 
- Overal toepasbaar doordat de wasstraat verrijdbaar is 
- Waterverbruik bij desinfecteren is laag 
- Snel opgebouwd zonder gereedschap 
- Aan beide zijden voorzien van doorzichtige stroken tegen wegspattend water

VOORDELEN VAN DE WINKELWAGENWASSTRAAT

https://www.facebook.com/DoornenbalReinigingsystemen/videos/236824564260973/
https://www.facebook.com/DoornenbalReinigingsystemen/videos/251458146264761/
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WINKELWAGENWASSTRAAT “ALASKA” SAFETY CARE

BEKIJK HIER DE DEKKINGSTEST

DESINFECTEREN MET LAGEDRUK 
Om te desinfecteren sluit u een waterslang aan de 
lagedrukaansluiting van de winkelwasstraat. Middels 
een injector wordt het desinfectiemiddel meegezogen 
met het water. De injector is instelbaar in verschillende 
mengverhoudingen. Met 3 spuitnozzles aan elke zijkant 
en 2 spuitnozzles aan de bovenkant (In totaal 8 stuks) 
krijg je een zeer goede bedekking op de winkelwagen. 
Bij type 6 kan ook een reinigingsmiddel (shampoo) 
worden toegevoegd aan de Dosatron, hierdoor kan de 
winkelwagen eerst ingezeept worden en vervolgens 
afgespoeld. Door de standaard driewegkraan kunt u 
kiezen om te desinfecteren en daarna op lagedruk te 
spoelen. 
 
Met één persoon die handmatig de winkelwagens 
er één voor één doorheen rijdt ben je gemiddeld 15 
seconden per winkelwagen kwijt. Hierdoor kun je er 
gemiddeld 250 per uur desinfecteren.

BEKIJK HIER DE REINIGING MET DE DOSATRON

STAPPENPLAN REINIGEN/DESINFECTEREN TYPE 6

Zeep eerst de winkelwagen in 

Reinig vervolgens de winkelwagen 

Spoel de winkelwagen af 

Desinfecteer de winkelwagen

1

2

3

4

https://www.facebook.com/DoornenbalReinigingsystemen/videos/516039252422659/
https://www.facebook.com/EmpasBV/videos/2728911820565303/
https://youtu.be/hSHaBHvUhQ4
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TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen L x B x H in cm
Afmeting reclamebord L x H in cm
Gewicht in kilo 
Wateraansluiting wasstraat 
Frame materiaal  
Ral kleur frame 
RAL kleur reclamebord 
* Andere RAL kleur op aanvraag bij afname minimaal 50 stuks

180 x 60 x 163 
180 x 20 (gebogen) 
95 
Geka of Gardena 
RVS 
7011 (donkergrijs, standaard)* 
7011 (dondergrijs, standaard)*

WINKELWAGENWASSTRAAT “ALASKA” UITVOERINGEN 
63.99.060-002   Winkelwagenwasstraat type 2  |  Desinfecteren op lagedruk met mengverhouding 0,2-2% 
63.99.060-004   Winkelwagenwasstraat type 4  |  Reinigen op hogedruk  
63.99.060-006   Winkelwagenwasstraat type 6  |  Reinigen en desinfecteren met mengverhouding 0,2-2%   
* Andere mengverhoudingen zijn ook leverbaar op aanvraag

Minimale druk in bar 
Minimale wateropbrengst l/min 
Maximale druk in bar 
Maximale wateropbrengst l/min 
Maximale temperatuur in ° Celsius

110 
13,5 
250 
21 
90

WASSTRAAT UITVOERING MET EXTERNE HOGEDRUKREINIGER

Minimale buitenkraan druk in bar 
Minimaal waterverbruik spuiznozzles  
lagedruk l/min 
Maximale externe waterslanglengte in m 
Injector mengverhouding in % 

2,5 
7 
 
100 
0,2 - 2,0 

WASSTRAAT UITVOERING VOOR DESINFECTEREN
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Frame is uitgevoerd in RVS
4 wielen, waarvan 2 met zwenkwielen en rem
Standaard gepoedercoat in mooi donkergrijs RAL 7011
Reclamebord boven voor uw marketinguitingen 
Gemakkelijk demonteerbaar met draaiknoppen
Aan de uitrijkant voorzien van doorzichtige stroken, 
 tegen het wegspattende water
Bij de inrijkant is een uitsparing in de stroken.
Mogelijkheid om een can op het frame te plaatsen met een spanband 

STANDAARDUITRUSTING WINKELWAGENWASSTRAAT “ALASKA”

8 spuitnozzles, 3 aan elke zijkant en 2 aan de onderkant van het frame 
Dosatron injector met mengverhouding 0,2-2% voor type 2 en 6
Dosatron is geschikt voor chloride desinfectiemiddel, met de daarvoor  
bestemde mengverhoudingen 
Manometer voor de waterdruk (drukmeter)
Wateraansluiting Gardena of Geka 
Driewegkraan voor keuze desinfecteren of spoelen 
Kogelkraan om makkelijk de watertoevoer van de  
externe waterkraan af te sluiten

STANDAARDUITRUSTING DESINFECTIE

Hogedrukaansluiting Kärcher M22 draaikoppeling 
Drie hogedruk vuilfreeshouders
Hoogwaardige HD slang tussen de vuilfreeshouders 

* Bij de externe hogedrukreiniger dient de pomp voor het beste resultaat een werkdruk 
van minimaal 110 bar en een wateropbrengst van 13,5 l/m te hebben om de vuilfrezen 
aan te sturen. Is de capaciteit hoger dan bovenstaande waardes, dan wordt het 
reinigingsresultaat nog beter.  

 

STANDAARDUITRUSTING REINIGEN (OP HOGEDRUK)
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