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Doseer- en vulsystemen

Dosering
Verkeerde dosering leidt altijd tot slechte reinigingsresultaten. Hako doseersystemen
werken automatisch en voorkomen de problemen van over- en onderdoseren.
Uw voordelen bij gebruik van een automatisch Hako doseersysteem:
• Eenvoudige, plaatsbesparende wandmontage
• Nooit meer over- of onderdosering
• Gebruiksvriendelijk
• Geschikt voor alle verpakkingsgroottes
• Bij elk merk schrobmachine te gebruiken
• Instelbaar voor iedere gewenste mengverhouding
• Zeer solide en eenvoudig; geen elektrische aansluiting of extra ruimte nodig

Vullen
In de oude situatie vergt het vullen van de schoonwatertank veel tijd en de
gebruiker is genoodzaakt bij de machine te blijven; hierdoor gaat waardevolle arbeidstijd verloren. Het Hako vulsysteem maakt het mogelijk de vultijd effectief te benutten en duidelijk te verkorten.
Uw voordelen bij gebruik van een automatisch Hako vulsysteem:
• Tijdens het vullen kunnen andere werkzaamheden verricht worden
• Geen lange wachttijden
• Zowel automatisch als ook conventioneel vullen met de slang mogelijk

O n-boa rd of ex te r n

Milieuvriendelijk, tijdbesparend en efficiënt
Separaat of in combinatie, de Hako vul- en doseersystemen dragen er toe bij dat uw schrobmachine
milieuvriendelijk, tijdbesparend en efficiënt ingezet wordt.
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1) Cleanol-SE ECO in een 2 liter
patroon voor gebruik met het
on-board doseersysteem
Cleanol-SE ECO is een hoogconcentraat voor de dagelijkse
onderhoudsreiniging, speciaal
voor gebruik in combinatie met
het on-board doseersysteem.
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Cleanol-SE ECO wordt gebruikt in
een verdunning 1:700!!! Dat is in
vergelijking met veel andere

diverse kosten: reinigingsmiddel,
Cleanol-SE ECO voldoet bovendien aan de strenge vereisten
van het Europese ECO Label.
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