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WABCO BIO-CIRCLE
Curățarea pieselor și a sculelor este un element fundamental al
activităţii de zi cu zi din atelier. Cu toate acestea, curățarea prin
metode convenționale bazate pe produse chimice prezintă provocări
cu eliminarea reziduurilor și protecția sănătății operatorului. WABCO
a lansat WABCO Bio-Circle, un sistem de curățare economic care
vă permite să protejaţi sănătatea personalului și a mediului - cu cel
mai înalt nivel de performanță de curățare.

COMPONENTE
WABCO Bio-Circle Compact
(300 100 008 4)
Sistem de curăţare WABCO Bio-Circle
O unitate de curățare compactă fabricată din
material plastic robust, rezilient, care poate
rezista solicitărilor de operare de zi cu zi din
atelierul de lucru, fără probleme. Unitatea de curățare deține până la 90 de litri de lichid de
curățare și este echipat cu un încălzitor și aerator, garantând o temperatură optimă și o
alimentare adecvată cu oxigen pentru lichid. Mai mult, este integrat un sistem de filtrare cu
mai multe niveluri pentru poluanți solizi, care garantează o durată lungă de viață pentru
lichidul de curățare.

Lichid de curăţare BCL în recipient de 20 L (300 100 009 4)
Spre deosebire de agenţii de curăţare chimici convenționali reci, lichidul de curățare WABCO
Bio-Circle cu pH neutru, este format în întregime din ingrediente naturale, fără a compromite
performanțele de curățare. Microorganismele conținute în fluid sunt capabile să descompună
până la 500 ml de ulei în componentele sale de bază (CO2 și apă). Acest proces permite
reutilizarea permanentă a fluidului. Reumplerea ocazională este necesară doar ca urmare a
pierderii treptate a fluidului încălzit datorită evaporării. Pe baza experienței acumulate,
reîncărcarea cu maxim 10 L/lună este necesară în cazul utilizării intensive.

Soluţia de curăţare intensivă CB 100 în recipient de 500 ml (300 100 010 4)
Soluţia de curăţare intensivă, este de asemenea formată în întregime din ingrediente
naturale și este ideală pentru dizolvarea depunerilor întărite.

BENEFICII
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Spre deosebire de dispozitivele de curăţare convenționale care utilizează
rapid cantități mari de lichid, unde performanța de curățare scade, lichidul
de curăţare WABCO Bio-Circle se auto-regenerează, garantând în mod
constant performanțe ridicate de curățare.
Datorită neutralității pH-ului, detergentul este adecvat pentru utilizarea pe
suprafețe sensibile (de exemplu, suprafețele de etanșare).
Nu există riscuri de sănătate pentru utilizator. Problemele de respirație,
stările de amețeală și iritaţiile pielii reprezintă aspecte din trecut.
Reciclare simplă datorită ingredientelor în întregime naturale: Nici o
problemă cu reglementările de mediu sau cu daune aduse mediului.
Întreținere rapidă și ușoară pentru utilizatorul final.
Fluidul de curățare este livrat gata de utilizare. De aici, un nivel
consecvent de calitate este garantat.
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Reduceri semnificative ale costurilor în comparație cu sistemele convenționale de curățare
Nu necesită contracte de întreținere - plătiți doar atunci când este utilizat sistemul de curățare.

La achiziția inițială recomandăm achiziționarea unui kit starter Wabco Bio-Circle (300 100 007 0), care include
următoarele:




1 x Unitate de curăţare WABCO Bio-Circle Compact (300 100 008 4)
5 x Recipiente cu fluid de curaţare de 20 L (300 100 009 4)
2 x Recipiente cu soluţie de curaţare intensivă de 500 ml (300 100 010 4)

Toate fluidele de curățare pot fi obținute în mod individual de la WABCO.
Pentru a afla mai multe despre produsele WABCO, consultaţi catalogul nostru de produse INFORM
(inform.wabco-auto.com) şi introduceţi codul de produs în câmpul de căutare “Product Number”.
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Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi Partenerul Dvs. WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco).
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