
Nowy Tag 4 równoważy sprawdzone zalety oryginalnej 
umywalki Tag z ulepszoną konstrukcją i funkcjonalnością, 
oferując dla operatora bardziej przyjazną, wolnostojącą 
umywalkę. Wykorzystując wiodące w branży technologie, 
Tag 4 jest nową, ulepszoną umywalką o dużej wydajności 
produkcji.Przy większej elastyczności w zakresie montażu 
prawie każdego rozmiaru dostępnych na rynku dozowników 
na mydło i podajników na ręczniki, jednocześnie swobodnie 
mieszcząc się w większości przenośnych toalet o standardowm 
rozmiarze, co ułatwia transport, umywalka Tag 4 jest 
doskonałym rozwiązaniem do mycia rąk.  Dodatkowo nowy 
mechanizm blokujący, uproszczone przyłącze ssące i dostęp 
do zbiornika świeżej wody oraz większe uchwyty na dłonie na 
wszystkich czterech bokach sprawiają, że nowej generacji 
Tag 4 jest niezbędnym, o niskich kosztach konserwacyjnych i 
wytrzymałym koniem roboczym dla Państwa floty.

Cechy charakterystyczne

 Otwory do mocowania

 Syfon z szarą wodą

 Nowa, uniwersalna pompa 
nożna Quick Change

 Gwintowane korki 
spustowe do zbiorników 
świeżej i szarej wody

 Możliwość jednoczesnego 
korzystania z obu stron

 Cztery duże, formowane 
uchwyty ręczne 
ułatwiające obsługę

 Łatwe do czyszczenia, 
duże umywalki do mycia 
przedramienia

 Nowa dysza odporna na 
uderzenia

 Bezrdzewne zawiasy ze 
stali nierdzewnej o dużej 
wytrzymałości

 Możliwość zamontowania 
większości dozowników 
do mydła i podajników

 System węży 
szybkozłącznych

 Otwieralny blau umywalki 
zapewniający dostęp do 
zbiornika na czystą wodę

 Zbiornik na zużytą wodę 
z dostępem dla myjki 
ciśnieniowej

 Ograniczona do 
minimum liczba części 
w celu niskich kosztów 
kosnerwacji

 Niski środek 
ciężkości w celu 
wytrzymania warunków 
atmosferycznych na 
wietrze

 Dwa zamykane zamki 
obrotowe chroniące 
wodę czystą przed 
zanieczyszczeniem

Specyfikacja

WYSOKOŚĆ: 1499 mm
SZEROKOŚĆ: 483 mm
GŁĘBOKOŚĆ:  673 mm
WAGA WŁASNA: 29,5 kg

WODA CZYSTA: 83,3 L
WODA ZUŻYTA: 83,3 L

*Dostępne są różne rodzaje 
dozowników do mydła oraz podajników 
na papier lub możliwość montażu 
własnych dozowników oraz podajników.

NOWOŚĆ
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FUNKCJE PRZYJAZNE DLA OPERATORA

dozownik mydła

dysza nierozpryskowa

uchwyt na ręczniki papierowe

odpływ czystej wody

wypompowywanie ścieków 
(otwór dla ssawki)

nierdzewna lina  
kotwicząca

odpływ ścieków

zatrzask nierdzewny 
(może być zamknięty  

na kłódkę)

nierdzewne  
zawiasy

wypełnienie  
czystą wodą
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odpływ ścieków

opcjonalnie:  
wózek z kółkami Tag4

WYSYŁKA
 Kontener 40’HC - 104 umywalki Tag 4 

(26 palet, 4 na paletę) 

 Waga palety z 4 umywalkami = 136 kg 
(118 kg, 4 umywalki + waga palety18 kg)


