SGV 8/5

Odkurzacz parowy to całkowicie nowe urządzenie, które łączy w sobie funkcje parownicy z
odkurzaczem na sucho/mokro, dzięki czemu czyści i odsysa w jednym przejściu roboczym.
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1 Łatwa, przyjazna użytkownikowi obsługa

 Wygodne pokrętło obsługowe z intuicyjnymi piktogramami do


wyboru programów.
Kontrolki i wyświetlacz informują o statusie urządzenia oraz o
ewentualnych usterkach.

2 Pokrętło obsługowe na rękojeści

 Najważniejsze funkcje urządzenia, takie jak regulacja wody/pary i



włączenie/wyłączanie odsysania są sterowane za pomocą pokrętła
na rękojeści.
Użytkownik może elastycznie sterować pracą maszyny w trakcie
czyszczenia bez konieczności sięgania do pokrętła na maszynie.
To ułatwia obsługę maszyny i oszczędza czas.
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3 Różne programy (SGV 8/5)

 Odkurzacz parowy SGV 8/5 może pracować w trybie
eco!efficiency. Zaletą ekologicznego trybu jest mniejsze zużycie
energii elektrycznej oraz znaczne obniżenie głośności parcy (aż o
3 dB!) przy zredukowaniu siły ssącej. Tryb przeznaczony do pracy
w obszarach o wysokiej wrażliwości na hałas.
- zawsze
łatwo dostępne
4 Akcesoria
Dzięki funkcji
samooczyszczania
po zakończeniu prac cały system
(wąż, pompa) jest automatycznie czyszczony w celu pozbycia się
 Cały
osprzęt
(wąż, przewód
wszystkich
cząstek
brudu. zasilający, rury i dysze) można
zamocować na obudowie maszyny np. na czas transportu. Pod
pokrywą znajduje się wygodny, wyjmowany pojemnik na akcesoria.
 Otwory w pokrywie zapewniają stałą wentylację, dzięki czemu
mokre akcesoria szybko schną, a w pojemniku nie utrzymuje się
wilgoć.
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SGV 8/5
Dane techniczne
Numer katalogowy

1.092-010.0
4039784846463
V

220–240

Moc grzałki

W

3000

Pojemność zbiornika

l

5

Przewód zasilający

m

7,5

Ciśnienie pary

bar

8

Ciężar bez wyposażenia

kg

45

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

mm

640 × 495 × 965

Częstotliwość

Hz

50–60

Wyposażenie standardowe
Wąż z uchwytem

Dwie rury parowe
Dysza podłogowa
Dysza ręczna






Zbiornik zanieczyszczeń – materiał

Stal nierdzewna

Obudowa

Stal nierdzewna

  Objęte dostawą.     
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Napięcie

Akcesoria dla SGV 8/5
1.092-010.0

1

Numer katalogowy
Ilość

Średnica znamionowa

Cena

Opis

Metalowe rury przedłużające
Set extension pipe

1 2.889-004.0

2 szt.



Wkłady szczotkowe do odkurzaczy pionowych
Brush strip 300mm

2 2.889-006.0
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  Objęte dostawą.       Dostępne akcesoria.     

Akcesoria dla SGV 8/5
1.092-010.0

2

4

7

8

Numer katalogowy
Ilość

Średnica znamionowa

11

13

Cena

Opis

Parownice
Set round brush

1 2.863-011.0

3 szt.

Floor tool 300mm

2 2.889-005.0

1 szt.

Rubber strip 300mm

3 2.889-007.0

1 szt.

Hand nozzle 150mm

4 2.889-008.0

1 szt.

Brush strip 150mm

5 2.889-009.0

1 szt.

Rubber strip 150mm

6 2.889-010.0

1 szt.

Adapter

7 2.889-011.0

1 szt.

Crevice nozzle

8 2.889-028.0

1 szt.

Extension adapter

9 2.889-052.0

1 szt.

10 4.440-009.0

1 szt.

Triangle nozzle complete

11 2.889-053.0

1 szt.

Set round brush stainless steel

12 2.863-007.0

3 szt.

Set round brush brass

13 2.863-008.0

3 szt.

Set round brush Pekalon

14 2.863-009.0

3 szt.
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  Objęte dostawą.       Dostępne akcesoria.     

