
Product description

Innovative Hygiene.

XIBU senseDISHESXIBU senseDISHES

Field of application/use

The easily replaceable vacuumBAG and the reserve tank form an air-tight

passage. The performance of the dispenser and content quality are

maintained even against splashing water or when not used for a long time.

Безконтактен дозатро за сигурна и прецизна употреба при ръчно

дозиране на концентрирания консуматив DISHES в професионалната

кухня. Не прокапва. Електронен контрол на нивото на консуматива и

капацитета на батерията чрез светещ кръг за индикиране в долната

част на дозатора, отваряне на капака с една ръка, заключващ

механизъм, корпус от антистатична удароустойчива пластмаса.

Описание на продукта

Лесно сменящата се вакуумна "свиваща" се торбичка и

допълнителният резервоар представляват една херметически

затворена система. Функционирането на дозатора и качеството на

консуматива се запазват дори при контакт с вода или при по-дълго

съхранение. 

Приложение/области на приложение

Contact-free dispenser with adjustable quantity for a safe and exact dosing

of a manual dishwashing detergent DISHES into commercial sinks. Drip-

free with reserve tank. The state of the electronically controlled filling level

resp. battery capacity is displayed through an illuminating ring. Single-

handed cover opening, lockable. Casing made of antistatic, impact resistant

ABS plastic.

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 42108002501 piece

277 x 135 x 108H x W x D mm

Europallet

90

Due to the drain cock a flexible mounting next to or above the sink is

possible. Assembling and first operation of the dispenser is done by trained

HAGLEITNER staff.

Refills

Outer carton

DISHES 6 x 700 ml Art.-No. 4210800103

15

The innovative technology always guarantees a constant and economical 

dosage of the manual dishwashing detergent DISHES (Art. No.  

4210800103).

References

Рамер

Арт. № 4210800250

Съдържание на опаковката

В х Ш х Д mm 277 x 135 x 108

Монтаж

1 бр.

DISHES 6 x 700 мл

90

Евро пале

Опаковъчен картон

Пълнител

Гъвкав монтаж над или близо до мивка в професионална кухня поради

изходния кран. Монтажът и настройката се извършват от технически

консултант на HAGLEITNER.

15

Арт. № 4210800103

Референции

Иновативната дозираща техника дозира сигурно точна и икономична

доза от препарата за ръчно дозиране DISHES (Арт .№ 4210800103).
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