ORBIO® 5000-Sc ENKELE EN
DUBBELE OPSLAGRESERVOIRS

Verdubbel of verdrievoudig uw voorraad
gebruiksklare reinigingsoplossing uit de
Orbio® 5000-Sc met extra reservoirs
Breid uw capaciteit uit met 500 of
1.000 l reinigingsoplossing in een of twee
reservoirs voor uw 5000-Sc. Deze reservoirs zijn:
•

Specifiek ontworpen voor gebruik met de 5000-Sc

•

Robuust

•

Makkelijk te installeren

Breid de standaardcapaciteit van uw 5000-Sc uit met een of twee reservoirs
wanneer u regelmatig meer dan de standaard 454 liter nodig
hebt, bijvoorbeeld als u meerdere grote reinigingsmachines of
transportvoertuigen tegelijk moet vullen.

Diverse configuratieopties
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De 5000-Sc-unit en de aanvullende reservoirs moeten zodanig worden geïnstalleerd dat de bodems van alle eenheden zich op gelijke hoogte bevinden. Houd een tussenruimte van 40,64
cm aan tussen een reservoir en het toevoerfilter van de 5000-Sc (aan de rechterzijde), zodat het toevoerfilter vrij toegankelijk is.

Enkele en dubbele opslagreservoirs
STANDAARDCONSTRUCTIE
Uitbreidingsreservoir
Verbindingsslang
Fittingen/kogelventielen
Slangklemmen

Polyetheen, wanddikte 6 mm, deksel met ventiel: diameter 400 mm,
doorzichtig met inhoudsaanduiding in liters
25 mm ID PVC
PVC
Wormklem, rvs

AFMETINGEN/GEWICHT/INHOUD
Hoogte

1.550 mm

Diameter

700 mm

Gewicht (leeg)

25,5 kg

Gewicht (vol)

538 kg

Effectieve inhoud

500 l

Ieder reservoir wordt geleverd met verbindingsslang, fittingen, kogelventiel, slangklemmen, veiligheidslabels en installatie-instructies. Bestel twee reservoirs voor configuraties met dubbel
reservoir: alle benodigde fittingen en slangen worden meegeleverd. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Wilt u meer informatie over de reservoirs
voor Orbio®-reinigingsoplossing en andere
schoonmaakinnovaties?
Neem dan vandaag nog contact met ons op.
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