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NIEUW

HYDRO POWER® RO M 

DE PURE KRACHT VAN ZUIVER WATER

 HOGE PRESTATIES

 COMPACT, ROBUUST  
 DESIGN

 SUPERSNEL EN EENVOUDIG  
 ONDERHOUD
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Voor de bestellingen van onze zakelijke handelsklanten en onze
leveringen zijn uitsluitend de algemene leverings- en betalingsvoor-
waarden van de UNGER Germany GmbH in de meest recente versie
van toepassing, te bekijken op www.ungerglobal.com. Alle prijzen zijn
vrijblijvend aanbevolen detailhandelsprijzen exclusief btw.
Alle informatie onder voorbehoud, wijzigingen voorbehouden.

BESTEL-INFO
Art. Nr. VPE

HydroPower® RO M : 
De pure kracht van zuiver water
MODERN DESIGN EN HOGE PRESTATIES
Als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor veilige en  
efficiënte reiniging, overtuigt UNGER altijd met innovatieve productideeën. 
Ontdek vandaag de toekomst van zuiver water-technologie met de  
HydroPower® RO M.

Het compacte en mobiele filtersysteem is aantrekkelijk door de uitstekende 
prestaties en eenvoudige bediening - een echte meerwaarde voor professionele 
ruitenreinigers.

100% ZUIVER WATER
De HydroPower® RO M demineraliseert het water in een 3-traps proces.  
De combinatie voorfilter verwijdert fijne deeltjes en chloor. De hoge prestaties 
van het dubbel membraan filtert tot 98% van de mineralen eruit in de derde fase 
worden de resterende mineralen gebonden door een ionenwisselaarhars.

•  Twee high performance-RO-membranen leveren een  
indrukwekkend zuiver water-vermogen van max. 350 l / u

•  Hoog vermogen voor 2 gebruikers tegelijkertijd
•  Door de gemakkelijk aan te passen water-flow, past het  

filtersysteem zich prima aan ten opzichte van de uit te 
voeren reinigingstaak. Voordeel hiervan is dat de levensduur 
van de membranen en hars-filter verlengd worden.

•  Ultramoderne pomptechniek garandeert weinig  
geluidsproductie

 HOGE PRESTATIES

 COMPACT, ROBUUST DESIGN

 •  Hoogwaardig RVS-frame met onderhoudsvrije rubberen 
wielen

•  Stabiele metalen snelkoppeling aansluitingen voor de 
slang 

•  Ultrastabiele behuizing biedt veilige bescherming van  
de filtercomponenten

•  Hoogwaardige materialen zorgen voor een lange  
levensduur: “Made in Germany”

 SUPERSNEL EN EENVOUDIG ONDERHOUD

•  De FastLock snelsluiting vereenvoudigt en versnelt het 
vervangen van de filtercomponenten (tot 30 keer sneller*): 
Gewoonweg deksel draaien en omhoogtrekken

•  Geïntegreerde TDS-meter, toont prestatieniveau van  
membranen en harsfilters.

•   Drainageklep voor snelle ontwatering van het  
filter-systeem

•   Eenvoudig & snel vullen van beschermings- en  
verzorgingsmiddelen voor langere stilstandtijden

 *In vergelijkig met RO standaardsystemen (bv. RO60C)


