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EQUA FORCE 2  POWER SPRAY CABINET 
 
UW BEDRIJF ,  MENS  EN  MILIEU  ZULLEN  ER  WEL  BIJ  VAREN. 
 
De EQUA FORCE 2 power spray installatie is een revolutionaire innovatieve reinigingsinstallatie voor metalen 
en kunststof onderdelen,  zonder gebruik van solventen. 
Een warme waterstraal onder hoge druk verwijdert  snel en efficiënt  alle onzuiverheden, vetten en oliën. 
Ecologisch verantwoord, milieu- en mensvriendelijk, zuinig wegens gesloten kringloopreiniging met water en 
milieuvriendelijke ontvetter. 
 
UW BEDRIJF  

Deze installatie vervangt in 1-maal een heel gamma van ontvettingssolventen en reinigingsspuitbussen  
wat een enorme aankoopbesparing oplevert voor het bedrijf. 
Geen vervuilde solventen meer af te voeren, noch leeggespoten spuitbussen. 
De EQUA FORCE 2 is een gesloten kringloopinstallatie waardoor er na een intensieve ontvetting slechts  
een zeer kleine concentratie aan olie, vet en vaste partikels als restafval overblijven. 
Dit restafval wordt door de machine automatisch gescheiden van het reinigingsproces. 
Uw afvalberg na ontvetting wordt zodoende herleid tot een fractie van vroeger, een enorme besparing  
op uw afvalkost. 
Uw bedrijf gaat tevens in 1-maal een hele stap in de goede richting om tegemoet te komen aan de  
Europese REACH-regulering.  

 MENS  
De gebruikers kunnen in alle veiligheid de ontvettingswerkzaamheden uitvoeren. 
Er zijn geen schadelijke dampen, er is geen contact met de huid en er is geen brandgevaar; allemaal  
risico’s die bij solventen en spuitbussen spijtig genoeg wel permanent aanwezig zijn. 
Bovendien is de reinigingsefficiëntie van EQUA FORCE 2 vele malen beter dan de  klassieke  
ontvettingstafels met solventen en de huidige sproeiwasinstallaties. 
De unieke combinatie van druk, temperatuur en zeep is enorm efficiënt en levert  snellere en betere  
resultaten, enorme besparing in arbeidstijd. 

MILIEU 
 Minder solventen, minder spuitbussen, minder VOC’s, minder afval en een mimimaal energieverbruik 

garanderen een lage ecologische voetafdruk. 
 
Deze installatie is volledig uitgevoerd in inox en beantwoordt aan de strengste veiligheidsnormen in de 
industrie  voor mens en milieu. CE-label aanwezig. 
Afmetingen: H 1,91m    B 1,30m        D 0,91m 
Voor onderdelen tot 150kg en met maximum afmetingen van 0,65 X 1,00 X 0,67 m 

Belgisch product,  eigen naverkoopdienst,  uitgeruste servicewagens,  alle onderdelen in stock! 
 
Onder onze internationale klanten  bevinden zich bedrijven zoals BASF, TOTAL, STORK, EVONIK, BOREALIS, 
DASSAULT, ALFA LAVAL, SWISSAIR, EXXONMOBIL, ENGIE, … 
Tevens AUTONOOM HAVENBEDRIJF ANTWERPEN, NMBS Belgie en NS Nederland, PSA, , BRABO CV, MIVB-DE 
LIJN, TABAK NATIE, MAINTENANCE PARTNERS, FABRICOM, … 
 
Wij denken met onze machine een grote meerwaarde te kunnen betekenen voor uw firma en hopen dan ook 
kortelings met u te kunnen samenwerken. 
 
Mvg, 
Hans Verschraege 
Business Manager Equa Belgium 
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