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Bi    Blue 
Som ett miljöorienterat företag lägger vi inte bara stor vikt vid produktens 

bästa prestanda utan också den bästa miljökompatibiliteten. Ambitionen 

med våra BioBlue miljölösningar är att vi ska hjälpa den tillverkande industrin 

att komma in i det rätta miljötänkandet. Svenska konsumenter blir nämligen 

mer miljömedvetna och de företag som möter denna efterfrågan är 

framtidens vinnare. Att vi i grunden är ett serviceföretag ser vi som en 

stor styrka, då vår prioritet först och främst är att erbjuda våra tjänst, 

produkten är endast en del av vår service.

Optimal prestanda, skydd för medarbetaren och minskning av 

miljöpåverkan, det är vad BioBlue står för.

Att ni, vid att använda produkten, samtidigt förenklar er vardag och 

sparar onödiga kostnader, är för oss som serviceföretag, en självklarhet. 

Var med och ta ansvar för vår natur och miljö för våra barn och 

kommande generationer.

Med vänliga hälsningar

Maja Jensen
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Kraftigt och slittåligt detaljtvättsystem med maximal prestanda. Systemet 
utmärker sig med sin användarvänliga design och höga max last. 

• Robust konstruktion
• Flexibilitet
• Enkelt att hantera
• Enkel transport med hjälp av truck eller ett underrede med hjul (tillval).
• Filtersystem (grov, fin och 100 my påsfilter samt magnet).
• Enkel hantering av vätskepump med hjälp av tryckknapp.

BioBlue Compact

Detaljtvätten är bekväm att använda och bygger på ett system med en 
uppvärmd vattenbaserad vätska, BioBlue Active, innehåller en naturlig 
bakteriekultur. Bakterien äter helt enkelt upp oljan som omvandlas till 
vatten och koldioxid. 

Vätskan är helt utan lösningsmedel och andra giftiga ämnen och den är 
ofarlig för båda människor och natur. Den är PH-neutral och irriterar därför 
inte vid hudkontakt. Systemet minskar avsevärt deponikostnaderna och 
vätskan bibehåller sin extremt effektiva rengöringskraft över tiden. En snabb, 
säker och miljövänlig biologisk rengöring som tar bort även den mest envisa 
nedsmutsning, såsom vax, gummimärken, silikonrester, olja och fett.  

Vätskan Active

Teknisk data - Dimensioner

Höjd 1060 mm

Bredd 830 mm

Djup 600 mm

Arbetshöjd 970 mm

Vikt tom 45 kg

Max belastning 150 kg
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Till systemet medföljer en kontrollmodul som ser till att hålla rengörings-
vätskan syresatt och uppvärmd. Med hjälp av kontrollenheten sköter 
maskinen helt enkelt sig själv.

Vätskan i karet byts aldrig ut, men filtreras vid service och där påfylls 
endast ny vätska när nivån bli för låg och lampan i kontrollenheten börjar 
lysa. Detta gör detaljtvättsystemet till den mest effektiva, funktionella och 
miljövänliga systemet på marknaden.

Eftersom BioBlue Active vätskan inte är brandfarligt eller giftigt kan man i 
princip placera rengöringssystemet var man vill, utan behöva tänka på att 
installera ventilation eller annan skyddsutrustning.

Fördelar

Kontrollenheten gör att systemet kräver minimalt med underhåll. Vi servar i 
regel maskinen två gånger per år. Ni behöver inte hålla reda på när service 
skall göras, det tar vi hand om. 

Service

Tillbehör

• Underrede med hjul

• Rostfri Hålplåt

• Borstar
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Lyckås, 335 93 Åsenhöga
palle.jensen@phjindustriservice.se

www.phjindustriservice.se

 

 

 

 

Bi    Blue 
Lyckås, 335 93 Åsenhöga

support@bioblue.se 
www.bioblue.se




