BioCircle

Czystość w firmie ma takie samo znaczenie, jak czystość
w gabinecie lekarskim
OSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE, CHRONI ZDROWIE I ŚRODOWISKO
– TO WSZYSTKO ZAPEWNIA INNOWACYJNE I INTELIGENTNE
ROZWIĄZANIA DO CZYSZCZENIA WABCO
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Z pewnością interesująca byłaby możliwość korzystania z wysokowydajnego systemu czyszczenia
bez zwracania uwagi na problemy ze zdrowiem czy recyklingiem.
Duże zanieczyszczenia części pojazdów i narzędzi są ogromnym wyzwaniem dla każdego zakładu
zajmującego się naprawami i często wymagają stosowania agresywnych rozpuszczalników
chemicznych. WABCO oferuje teraz rozwiązanie do czyszczenia, pozwalające na szybkie,
niezawodne i całkowicie naturalne usuwanie nawet najtrudniejszych zanieczyszczeń:
WABCO BioCircle

Każdy lekarz wie, że czysty gabinet i instrumenty są podstawą pomyślnego
przebiegu zabiegów i operacji. Również przy naprawie każdego elementu
podwozia stanowiącego o bezpieczeństwie pojazdu czystość odgrywa decydującą
rolę. Z WABCO będziesz specjalistą.

“

Czyszczenie używanych części pojazdów jest zawsze
trudne, gdyż są one często mocno zanieczyszczone
olejami i smarami. Aby uzyskać dobre wyniki
stosowaliśmy do tej pory agresywne preparaty do
czyszczenia na zimno. Odkąd zaczęliśmy stosować
WABCO BioCircle, czyszczenie stało się znacznie
prostsze i szybsze. Ponadto oszczędzamy dużo
pieniędzy na drogich produktach chemicznych i nie
musimy martwić się o zdrowie naszych pracowników
lub problemy recyklingu.

Najwyższa wydajność w naprawach

”

Proste i szybkie czyszczenie używanych podzespołów
pojazdów, narzędzi i powierzchni uszczelnień
Dzięki cieczy czyszczącej o neutralnym odczynie pH można
usuwać oleje, smary i inne zanieczyszczenia bez uszkodzenia
powierzchni
Mikroorganizmy w cieczy czyszczącej są w stanie rozkładać
do 500 ml oleju dziennie. W połączeniu z wydajnym
systemem filtracji zapewniona jest najwyższa wydajność
czyszczenia
Wygodna dla użytkownika i ergonomiczna konstrukcja
znacznie ułatwiają wykonywanie prac czyszczenia.
Dzięki inteligentnej koncepcji można szybko i wydajnie
wykonać prace serwisowe

© 2015 WABCO  Wszelkie prawa zastrzeżone  820 090 138 3 / 12.15

Ekonomia i bezpieczeństwo w codziennej pracy
Dzięki ciągłemu procesowi redukcji olejów i smarów ciecz do czyszczenia ma 4-krotnie
wyższą trwałość od klasycznych środków do czyszczenia na zimno
Ciecz do czyszczenia jest dostarczana w stanie gotowym do użycia, aby zapewnić stałą
i wysoką jakość
Dzięki wykorzystaniu tylko naturalnych składników można stosować WABCO BioCircle bez
zagrożenia dla zdrowia użytkowników. Podrażnienia skóry, problemy z oddychaniem lub
zawroty głowy to już muzyka przeszłości
Łatwy recykling dzięki całkowicie naturalnym składnikom: brak problemów z wymogami
ochrony środowiska lub skutkami jego zanieczyszczenia

WABCO BioCircle
Zacznij od razu korzystać z WABCO BioCircle Starter Set 300 100 007 0.
Zestaw BioCircle Starter Set zawiera:
• kompaktowe urządzenie do czyszczenia				
300 100 008 4
• 5× 20 l kanister cieczy do czyszczenia				
300 100 009 4
• 2× 500 ml intensywnego środka czyszczącego CB100
300 100 010 4

Oszczędność pieniędzy, ochrona zdrowia i środowiska
naturalnego?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub właściwym przedstawicielem WABCO,
aby uzyskać więcej informacji.

