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Informatieblad

KF 2000

Emulsie - mengapparaat voor jerrrycans en vaten
4. Traploos instelbaar regelventiel
3. Kogelafsluiter waterleiding
Aluminium huis
2. Aansluiting waterleiding
1. Concentraat - aanzuigleiding
5. Aftapleiding emulsie

Metaalbewerkingsvloeistoffen

Jokisch KF 2000

Overal waar emulsies in een precieze verhouding en homogeen moeten worden
gemengd met water, is de Jokisch KF 2000 een onmisbaar apparaat!
Jokisch FK 2000 is geschikt voor directe montage op een vat of op een jerrycan.
Jokisch FK 2000 vereenvoudigd het mengen van emulsies aanzienlijk.
De waterleiding wordt aangesloten op de kogelkraan(3) volgens de plaatselijke voorschriften.
De aanzuigleiding voor concentraat wordt kan eenvoudig aangesloten worden op een vat of jerrycan m.b.v.
de bijgeleverde aansluitingen.
De gewenste mengverhouding wordt met instelknop(4) traploos ingesteld in een breed bereik van 1 - 16 %.
KF 2000 is een voordelig apparaat, dat zeer eenvoudig te bedienen is!
Alleen water en koel-smeermiddelen mogen met elkaar gemengd worden; Meng nooit oplosmiddelen als
verfverdunners, benzine, ontvetters, etc..
De juiste mengverhouding moet door middel van een handrefractometer gecontroleerd worden (door Hagoort vof
leverbaar).
Leverings omvang:
De navolgende aansluitingen zijn inbegrepen: 5 x aanzuigbuis, 2 x schroefdop aansluiting jerrycan (5, 10 en 25 ltr.),
1 x schroefdop aansluiting vat (60 en 200 ltr).

Datum: 2 juli 2014

Let op: Raadpleeg uw waterleverancier voor aansluiting van de FK 2000 op het waterleidingnet.

De in dit document vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen. Hoewel
deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst,
met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt
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aanvaarden voor de vermelde eigenschappen en de te bereiken resultaten.

