5000-Sc

ON SITE GENERATION

EENVOUDIG GENEREREN EN SCHOONMAKEN
Ter plaatse reinigingsoplossing genereren — wanneer en waar u het nodig heeft. De Orbio® 5000-Sc vereenvoudigt
processen en spaart tijd en geld uit, terwijl hiermee een groot aantal gekleurde en geparfumeerde conventionele
reinigingsproducten worden vervangen.

SMART MACHINE

SNEL VULLEN

• Het gebruiksvriendelijke
display geeft aan wanneer
onthardingszout moet
worden toegevoegd
of wanneer de filter
vervangen moet worden,
en geeft de afgegeven
hoeveelheid oplossing
digitaal weer

• Tot drie keer zo snel als een
conventionele kraan of slang;
vult een 95 liter tank in
minder dan 2 minuten

HOGE CAPACITEIT

FLESVULLING
• Biedt de mogelijkheid
van dosering voor
kleinere verpakkingen
zoals flessen voor
sproeireiniging

• Genereert automatisch
een gebruiksklare
reinigingsoplossing; heeft
een opslagcapaciteit van 454
liter voor Orbio MultiSurface
Cleaner

EENVOUDIGE
INSTALLATIE
• Vereist enkel watertoevoer
en elektrische voeding om te
installeren en gebruiken
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EEN GENERATOR + EEN OPLOSSING =

VERVANG MEERDERE CONVENTIONEEL VERPAKTE REINIGINGSMIDDELEN

MultiSurface Cleaner
VULT SPROEIFLESSEN

VULT APPARATUUR

VERVANGT

VERVANGT:
• Tapijtreinigers
• Reinigingsmiddelen voor
harde oppervlakken in:
- Mopemmers
- Systemen met microvezelmop
- Automatische schrob-zuig
machines

• Glasreinigers
• Allesreinigers
• Roestvrij-staalreinigers
• Sproei tapijt reinigers

ERKENNING DOOR DERDEN

WERKING OP TAPIJT

5000-Sc Technische gegevens
Doseersysteem

MultiSurface Cleaner

Hoge vulsnelheid

58 lpm

Flesvulsnelheid

Genereersysteem

2,8 lpm

MultiSurface Cleaner

Genereersnelheid

2,8 lpm

Snelle tankvulling

454 l

Tankinhoud voor flesvulling

7,5 l

Afmetingen
Diepte, breedte, hoogte

914 mm, 1,143 mm, 1,778 mm

Breid uw werkbereik en
capaciteit uit
Pas de Orbio® 5000-Sc aan uw
bedrijf en reinigingswerkwijze
aan. Met extra tanks kunt
u meer oplossing opslaan.
Transportwagens voor oplosmiddel
transporteren een groot volume
van MultiSurface Cleaner naar
afgelegen reinigingstations.

AUXILLIARY
TANK 500 L

87 L & 174 L SOLUTION
CARTS
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