
Dubbla eller tredubbla din tillgängliga 
lösningsvolym för Orbio® 5000-Sc med 
hjälptankar
Tillverka, förvara och använd 500 l eller 1 000 l extra 5000-Sc-lösning 
genom att lägga till en eller två hjälptankar till din 5000-Sc. Tankarna är:

• Specialtillverkade för användning med 5000-Sc

• Hållbara

• Enkla att installera

Installera en eller två tankar när efterfrågan överstiger 
standardkapaciteten på 454 l för 5000-Sc regelbundet, exempelvis 
vid påfyllning av flera stora rengöringsmaskiner eller 
lösningstransportvagnar samtidigt.

orbio® 5000-Sc Enkla
och dubbla hjälptankar



Flera konfigureringsalternativ

Enkla och dubbla hjälptankar

STANDARDUTFÖRANDE

Expansionstank 6 mm väggtjocklek polyeten, 400 mm diameter ventilerat lock,
genomskinlig med litermarkeringar

Kopplingsslang 25 mm ID PVC

Beslag/Kulventiler PVC

Slangklämmor Snäckväxel, rostfritt stål

MÅTT/VIKT/KApAcITET

Höjd 1 550 mm

Diameter 700 mm

Vikt (tom) 25,5 kg

Vikt (påfylld) 538 kg

Användbar kapacitet 500 l

Varje tank levereras komplett med kopplingsslang, beslag, kulventil, klämmor, säkerhetsskyltar och installationsanvisningar. För konfigurationer med dubbla tankar, beställ två tankar -  
alla nödvändiga beslag och slangar medföljer tankarna. Specifikationerna är föremål för ändringar utan föregående avisering

Dubbla tankar - Vardera
sida

Dubbla tankar - Vänster 
och höger sida

Enkel tank - Vänster Enkel tank - Höger

(226 cm) (224 cm)

(41 cm)(25 cm)

(323 cm)

(25 cm)(25 cm)

(41 cm)(25 cm)

(323 cm)

5000-Sc-enheten och eventuella hjälptankar bör installeras på en jämn yta, så att de nedre delarna för en komplett installation befinner sig på samma nivå. Ett mellanrum på 40,64 cm 
krävs mellan en hjälptank och den högra sidan av tanken (inflödesfilter) för att göra inflödesfiltret åtkomligt.

To learn more about the Orbio® Solutions  
Transport cart and other innovations in cleaning,  
contact us today.
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