Fortador Volt

18 699,19

Myjnia parowa – zasilanie 220 V

PLN netto

Fortador VOLT jest jedynym w swoim rodzaju urządzeniem
parowym. Jest to najpotężniejsze urządzenie elektryczne w
naszej ofercie. Dwa bojlery gwarantują najwyższą moc
i niezawodność. Fortador VOLT jako jedyny na rynku
ma możliwość jednoczesnego mycia i prania w tym samym
czasie na dwóch stanowiskach razem lub oddzielnie.
Nowoczesny design i komponenty najwyższej jakości
gwarantują pozycję lidera w branży.

Ciśnienie regulowane
Temperatura operacyjna
Temperatura bojlera
Czas nagrzewania
Pojemność zbiornika wody/det.1/det.2

Głośność pracy
Ilość bojlerów
Masa netto
Wymiary
Oszczędność wody z najwyższą
produkcją pary suchej
Materiał obudowy

2 x pistolet mycie i pranie parowe z
ekstrakcją max. 12 bar
120-140ºC reg. termostat / auto stop
190ºC (max. 200ºC)
4-10 minut
15/10/5 litrów
15 dB
2 niezależne bojlery 5-litrowe, uruchamiane
razem lub osobno
65 kg
Wymiary 50 (W) x 98 (L) x 78 (H)
12 kgf/cm2 (123 Kg/h SUCHEJ PARY);
kontrola wilgotności pary
ekologiczne aluminium

Materiał bojlera
System antyzamarzania
System bezchemicznego
odkamieniania
Funkcje 5" wyświetlacza

Pobór mocy

Standardowe akcesoria

ROCZNA GWARANCJA

- Najmocniejszy pistolet parowy RL 20 1szt.
- Wąż parowy izolowany i naciskowy (10m) 1 szt.
- Wąż parowy izolowany i naciskowy PRANIE ODKURZANIE (5m) 1 szt.
- Możliwość podawania detergentu do mycia i prania
(2 niezależne zbiorniki)
- Informacyjny wyświetlacz LCD 5”

Gwarancja Producenta – 12 miesięcy

stal węglowa
tak
tak
- wskaźnik ciśnienia
- monitorowanie poziomu płynów w
zbiornikach
- licznik motogodzin
- wyświetlanie numeru seryjnego
- informacja o poziomie wody w bojlerze
- informacja o pracy pompy wody
bojler 4000 W + bojler 3000 W + 1150 W
(odkurzacz)
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