Berrerabiltzeko apustu irmoa
Edalontziak berrerabiltzen baditugu, lehengai gehiegi
kontsumitzea eragotziko dugu, eta aurrezpen ekologikoa
handiagoa izango da. Edalontzia zenbat eta gehiago erabili
orduan eta iraunkorragoak gara.
Horregatik, edalontziak garbitzeko bat alokatzeko aukera
ematen dugu, hartara basoak momentuan eta ekitaldian
bertan garbitzeko. Edalontzien garbigailua errentan hartuta,
edalontzi zikin gutxiago pilatuko duzu, eta edalontzi
kopurua ere gutxituko duzu. Era berean, ekitaldi bakoitzean
edalontzi berriak erosteko ohitura txarra zuzenduko dugu
horrela.

Nola funtzionatzen du?
Makina alokairuan, garraioa eta instalakuntza erraza.
Edalontziak garbitzekoak 2-3 minutuan egiten du
bere lana, eta 25 edalontzi sartzen dira garbialdi
bakoitzean, 80 gradutik gorako tenperatura batean.
Horrela, 500 edalontzi garbi daitezke ordubetean.
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Nola instalatu
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1. Aurreko eta atzeko tapa kendu

Ezaugarriak

2. Uraren sarrera konektatu

Neurriak: 60x110x115cm

3. Ur zikinak kanporatzeko tutua jarri

Pisua: 98 kg

4. Makina entxufatu
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> Barra bateko ohiko neurrietara ondo egokitzen da
> Gurpilekin eroso garraiatu ahal izateko
> Flight-case oso sendoa du.

Uraren sarrera: 3/4”-ko hartunea eta uraren
gutxieneko presioa.
Uraren irteera: Isurbidea zoruaren mailan
Korronte elektrikoa: 2900W-tako potentzia.
220V-tako tentsio monofasikoa lurreko
hartunearekin (2900W - 220V – 2P+T)
> Garbigailuak garbiketako produktuez hornituta
egoten da, ez zaio ezer bota behar
> garbiketarako 2 erretiluz eta edalontzien gainean
jartzeko kontrapixu batekin osatuta ematen da
> 20 garbiketa ondoren ura aldatzea
gomendatzen da
> Kontuz iragazkiarekin! Gar eta bere lekuan ondo
jarrita egon behar du
1. Amaitzean, ura eta argindarra
kendu
2. Ura hustu eta barrua garbitu

