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HAIGH Quattro VERPULVERAAR voor WEGWERP BEDPANNEN

De HAIGH Quattro VERPULVERAAR is sinds 1964 de referentie voor het verwijderen van
potentieel besmette disposables en patiënten afval en voorkomt het risico op kruisbesmetting.
Wegwerp pulpmateriaal zoals bedpannen, urinalen, waskommen,
nierbekkens worden verpulverd tot partikels van maximaal 3 mm die
in de afvoer worden geloosd.

EENVOUDIG, ERGONOMISCH IN GEBRUIK
Quattro is ontworpen om het leven van de gebruiker zo eenvoudig en
aangenaam mogelijk te maken door middel van :
✓ De laagste laadhoogte
✓ De diepste opening
✓ Handvrij openen met behulp van voetpedaal
✓ Optioneel handvrij sluiten
✓ Automatisch starten
✓ Snelle cyclustijd
✓ De stilste verpulveraar dmv geluiddempende panelen

EFFICIENTIE
Quattro is de efficiëntste in zijn gamma
✓ RVS trechtervormig kuip
✓ Aandrijving via elektromotor
✓ Verpulveren door middel van een hoge snelheid draaiende
waaier met twee veegbladen
✓ Afvoeren via zijdelingse openingen in de waaier
✓ Getande freesring onder de waaier
✓ Super fijne verpulvering tot partikels van 3 mm

✓ Vreemde materialen zoals
handschoenen, inco materiaal kunnen niet
doorheen de afvoer
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✓ Tot 4 pulpproducten simultaan verpulveren in SLECHTS 90 sec.
✓ Automatische reinigen bij einde cyclus dmv van verneveling van ontgeurder/ desinfectans
Biomaster 542 bevat een spaarzaam oplosbaar antimicrobieel additief dat zorgt voor een
langzame afgifte van zilverionen, waardoor de groei van bacteriën veilig wordt geremd.
✓ Kwaliteitsverzegeling van het deksel ter voorkoming van geurhinder
✓ Waterverbruik 15 l/cyclus koud water
✓ Energieverbruik 0,01 kW/cyclus
✓ Gemakkelijk te reinigen

CONFORMITEIT
Quattro voldoet aan de alle regelgeving.
✓ Efficiënt gebruik van energie en water voor ISO14001
✓ Einde van de cyclus sanering
✓ WRAS goedgekeurd

VEILIGHEID
✓ Automatisch beëindigen van de cyclus, oplichten van een rood
storingslampje wanneer een probleem zich voordoet.
✓ Als er per ongeluk een ongeschikt voorwerp in de machine is
geplaatst en het schoepenrad is vastgelopen, stopt het toestel en
gaat het rode storingslampje branden.

Afmetingen : 411x784x524 mm, (breedte x laadhoogte x diepte)
Eigen gewicht : 58,5 kg

HYGIËNISCH - SNEL - STIL - EFFICIENT - MAKKELIJK IN GEBRUIK
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