
Často kladené otázky

Jak nastavím množství?

Otáčejte vnitřní nádobou tak dlouho, až se povy-
sune na značku označující požadované množství, 
která se nachází na pravé straně.

Nevysype se všechen prášek bočním 
otvorem?

Prášek se vysypává bočním otvorem, dokud
se nevyrovná se značkou na pravé straně.  
Odměřování počítá s množstvím vysypaným 
bočním otvorem.

Je systém odměřování sypkých matriálů
s Ezi-action® Powder Measure přesný?

Systém odměřování sypkých matriálů 
umožňuje přesné měření množství a ne 
jen odhadování. Bylo zjištěno, že v případě 
používání různých naběraček a lopatek 
dosahují ztráty až 20 – 30%. 

Z čeho je zařízení odměřování sypkých 
matriálů Ezi-action® Powder Measure 
vyrobeno?

Je vyrobeno z trvanlivého a pružného, 
vysoce kvalitního a chemicky odolného 
polyetylenu.
 

Jaké jsou bezpečnostní charakteristiky?

Setřásáním přebytečného prášku stranou 
od uživatele se snižuje riziko vystavení jeho 
vlivu. Trvalá kontrola odměřování materiálu 
zajistí, že je vždy odměřeno nastavené 
množství. Zařízení může být vyčištěno 
jednoduše vypláchnutím vodou a vysušením. 

Zabarvení vnitřků jednotlivých zařízení je 
odlišuje pro použití s různými práškovými 
chemikáliemi. Bílé vnitřky jsou vhodné 
pro potraviny.
   

Může být zařízení k odměřování sypkých matriálů 
Ezi-action® Powder Measure přizpůsobeno 
speci�ckým potřebám zákazníků?

Může. Různá přizpůsobení jako značka vaší 
�rmy, jméno produktu, kalibrace podle hustoty 
prášku a barevné odlišení vnitřku napomáhají 
tomu, aby vaši zákazníci zůstali věrní vaší značce 
nebo pro odlišení vašeho systému odměřování 
sypkých matriálů od jiných. 

Proč je dobré zařízení na odměřování sypkých 
matriálů nabízet s vašimi produkty?

Jako nástroj prodeje posiluje vaši hlavní obchodní
linii. Je ideální jako dárek nebo jako přidaná 
hodnota k promo nabídkám za sníženou cenu 
pro nově uváděné produkty nebo pro posílení 
postavení a podílu na trhu. Může být také 
přiloženo jako součást komplexního balíku 
„pro zdraví a bezpečnost“ k zamezení plýtvání 
a ztrát.

Zatřeste 2–3 krát, 
až se prášek setřese 
na úroveň nejvyššího 
odkrytého bodu.

www.pumpy-cz.cz  

ODMĚŘOVÁNÍ SYPKÝCH HMOT 
Powder Measure

142 00

Telefon:

pumpy-cz@pumpy-cz.cz

Distributor:
Ekotakt, s.r.o.
V Lískách 1779/3
Praha 4

Česká republika

+420 603 448 177
+420 261 710 264

E-mail: 
info@pumpy-cz.cz


