PLATTO
e JORC PL TTO verhoogt de
servicevriendeli heid van olie/waterscheiders
omdat de e het condensaat ver amelt dat
anders ti dens het onderhoud van de olie/
waterscheider ou unnen worden gemorst.
e PL TTO houdt de fabrie schoon van
oliedruppels en gemorste vloeistoffen.
anneer olie/waterscheiders worden
onderhouden, is het belangri dat
condensaat dat uit de unit wordt afgevoerd
of wanneer elementen uit de scheider worden
getild, de vloer van uw lant niet vervuild.
e PL TTO orgt ervoor dat de wer omgeving
van uw lant schoon bli ft en dat er bi het
wisselen van de elementen geen onnodige
vervuiling optreed.
e vor heftruc uitsparingen orgen ervoor dat, indien gewenst, de PL TTO met een
vor lift eenvoudig verplaatst an worden.
e JORC PL TTO an gebrui t worden voor alle JORC olie/waterscheiders en het compacte
ontwerp en lichte gewicht ma en het verplaatsen eenvoudig.

Ver amelt gemorst condensaat ti dens periodie onderhoud
aarborgt een schone wer omgeving van uw lant
Twee modellen i n geschi t voor alle JORC olie/waterscheiders
Mogeli heid tot het genereren van extra om et vanwege toegevoegde waarde voor alle
reeds ge nstalleerde olie/waterscheiders

Eenvoudig te installeren vanwege lichtgewicht en compacte afmetingen
Vor heftruc uitsparingen ma en het verplaatsen eenvoudig
Groot reservoir voor het gemorst condensaat
Hoge weerstand tegen oli n, uren, logen en andere agressieve stoffen
Capaciteit van maximaal 0 of 225 liter, afhan eli van het model
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Vor heftruc uitsparingen

Geschi t voor SEPREMI M 5, 10 en P RO CT ree s

fmetingen (buitenmaat)
leur
Gewicht
Opvangcapacititeit
Max. lastcapaciteit
Materiaal
Rooster

80 * 0 * 18 cm
wart
1 G
0 Liter
150 G
PE
Gegalvaniseerd staal

Geschi t voor SEPREMI M 20, 30 en 0

fmetingen (buitenmaat)
leur
Gewicht
Opvangcapacititeit
Max. lastcapaciteit
Materiaal
Rooster
Vor heftruc uitsparingen

12 * 83 * 2 cm
wart
35 G
225 Liter
500 G
PE
Gegalvaniseerd staal
Sledes

i

gecertificeerd

e hierbi verstre te informatie wordt verondersteld nauw eurig en betrouwbaar te i n. Nochtans wordt geen
verantwoordeli heid genomen voor het gebrui , of voor enige schending van octrooien of rechten van anderen wel e uit het
gebrui unnen voortvloeien. ovendien behoudt de fabri ant ich het recht voor informatie onder bericht en enige verplichting
te her ien.
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