Vóórverwarmde
bedrijfsauto gaat uw
bedrijf geld besparen!
Ja, u leest het echt goed; een vóórverwarmde bedrijfsauto
kan uw bedrijf namelijk geld besparen. Dit is mogelijk
met een standverwarming van Eberspächer. Deze verwarming kan buiten het besparen van geld u nóg meer
voordelen bieden. Want kou, regen en vocht zijn enkele
omstandigheden waarbij het bedrijfsklimaat in vele
voertuigen te wensen over laat. Bevroren of beslagen
ruiten bij de start, bijtende koude en vochtigheid bij
wacht- en of rusttijden schaden de gezondheid van
bijvoorbeeld bestuurders op bestel- en servicewagens.

Voordelen voor uw bedrijf,
uw werknemers, uw klant,
het voertuig en het milieu!
• Condens- en ijsvrije buiten- en/of binnenramen
• Motoronafhankelijke warmte tijdens werk- en rusttijden (mobiele werkplaats)
• Voorverwarmd motorblok (minder motorslijtage bij koude start)
• Verhoogde veiligheid door altijd vrijzicht
• Lager brandstofverbruik door voorverwarmd motorblok

Oók voordelen voor uw producten en
apparatuur!
Wat dacht u van temperatuurgevoelige producten zoals lijmen, kitten, verf, etc. Met behulp
van een standverwarming kiest uzelf de gewenste temperatuur zodat uw kostbare producten
niet beschadigen maar ook gelijk verwerkt kunnen worden. Maar ook het werken in een
verwarmde mobiele werkplaats werkt productiviteit verhogend en uw kostbare gereedschap
en apparatuur is niet onderhevig aan vocht en/of vorst. De Jong technovaria biedt nu dus
voor mens, milieu en product dé ideale oplossing zodat uw werknemer en uw lading
ongeschonden de koude en natte tijden doorkomen. Wilt u meer informatie over dit
product en onze andere producten en diensten neemt u dan snel contact op met onze
vertegenwoordiger via telefoonnummer: 071-521 21 01. Wilt u dat wij vrijblijvend met u
contact opnemen, stuurt u dan een e-mail naar: leiden@dejongtechnovaria.nl
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• Minder milieuvervuiling.
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