Fortador Pro+

Myjnia parowa - spalinowa

28 000,00

Cena katalogowa

PLN netto

Fortador Pro+ to IV generacja myjni parowej w ofercie Fair
Play Plus. Jest to urządzenie spalinowe, dezynfekującomyjąco-piorące z odkurzaczem. Bojler i palnik
od Lamborghini gwarantują najwyższą moc i niezawodność.
Fortador jako jedyny na rynku ma możliwość podawania
wraz z parą dwóch różnych detergentów w tym samym
czasie na trzech wężach, zaś seryjnie wbudowana funkcja
wyrzutu pary i ekstrakcji pozwala na pranie na gorąco
z detergentem każdej tapicerki meblowej i samochodowej.
Nowoczesny design i komponenty najwyższej jakości
gwarantują pozycję lidera w branży.

Ciśnienie regulowane
Temperatura operacyjna
Temperatura bojlera (regulowana)
Czas nagrzewania min.
Pojemność zbiornika
wody/paliwa/det. 1/det. 2
Głośność pracy
Napięcie i częstotliwość
Zużycie wody (regulowane)
Zużycie paliwa
Masa netto
Wymiary

3x pistolet max 16 bar (235 PSI)
120-140°C reg.termostat/auto.stop
220 stopni (max 280°C) lub Fahrenheit
428°F (max 536°F)
2
25/15.5/5/5 litrów
60dB
standardowe gniazdo 230V/50-60Hz
600cc/min x 1 (Max. 1,200cc)
0,6 litra ON w cyklu mieszanym
(Nowoczesny palnik od Lamborghini®)
179 kg
77(W) x 140(L) x 100(H)

Oszczędność wody z najwyższą
produkcją pary suchej
Materiał obudowy
Materiał boilera
System antyzamarzania
System bezchemicznego
odkamieniania

Funkcje 7" wyświetlacza

15kgf/cm2 (165kg/h SUCHEJ PARY);
kontrola wilgotności pary
Ekologiczne aluminium
Stal węglowa
Tak
Tak
- Wskaźnik ciśnienia
- Monitorowanie poziomu płynów w
zbiornikach
- Licznik motogodzin
- Wyświetlanie numeru seryjnego
- Informacja o poziomie wody w boilerze
- Informacja o pracy pompy wody i pompy
paliwa

Standardowe akcesoria

ROCZNA GWARANCJA

- Najmocniejszy pistolet parowy RL 30 x 2szt.
- Wąż parowy izolowany i naciskowy (10m) 2szt.
- Wąż parowy izolowany i naciskowy PRANIE ODKURZANIE (5m) 1 szt.
- Zestaw różnych końcówek do maszyn
- Możliwość podawania detergentu i/lub wosku na gorąco (2 niezależne zbiorniki
detergentu)
- Informacyjny wyświetlacz LCD 7”
- System antyzamarzania i bezchemicznego odkamieniania

Cenimy Twój spokój. Dlatego na maszyny Fortador możemy udzielić aż rocznej
gwarancji. Dzięki temu nie musisz martwić się o żadną niespodziewaną awarię i
przerwy w pracy.
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