SG 4/4
Kompaktni parni čistilnik SG 4/4 z zmogljivostjo 4 bar parnega tlaka. Z brezstopenjsko nastavitvijo količine pare in funkcijo Vapo-Hydro za odlične rezultate čiščenja brez uporabe kemikalij.
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Sistem 2 rezervoarjev
Rezervoar za svežo vodo je mogoče nenehno polniti, ker sta grelni
kotel in rezervoar ločena.



Ker je vedno segret le del celotne količine vode, naprava hitro zagotavlja konstantno izhajanje pare
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VapoHydro
Sistem VapoHydro omogoča brezstopenjsko prilagoditev jakosti pare
posameznim nalogam.



Poleg tlaka pare je mogoče brezstopenjsko nastaviti tudi nasičenost
od čiste pare do vroče vode.
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Predal za shranjevanje pribora
Vgrajen predal omogoča shranjevanje različnega pribora.
Predvsem majhni deli pribora so vedno varno shranjeni, da ji ni
mogoče izgubiti.
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SG 4/4

 Kratek čas segrevanja
 Črpalka za polnjenja grelnega kotla

Tehnični podatki
1.092-104.0

Številka naročila

4039784943117
220 – 240

Napetost

2300

Izhod za ogrevanje
l

Parni tlak

4
7,5

Dolžina kabla
bar

4

Teža brez dodatkov

8

Mere (D × Š × V)

475 × 320 × 275

Frekvenca

50 – 60

Temperatura v kotlu

145

Oprema
Parno-sesalna cev z ročajem
Parne cevi 2 ×
Ročna šoba
Okrogla krtača, črna
Šoba za oblazinjene površine s krtačo
Power šoba
Točkovna šoba

 Vključno v dobavo
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Prostornina posode

SG 4/4
1.092-104.0

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

Številka
naročila

Količina

7

Cena

Šobe

1 2.884-280.0

1

2 2.884-281.0

1

Šoba za okna

3 2.863-025.0

1

Gumijasti jeziček za šobo za okna

4 6.273-140.0

1

Komplet okroglih krtač

5 2.863-058.0

4

Komplet okroglih ščetk

6 2.863-264.0

4

Krpe iz frotirja,široke

7 6.369-481.0

5

Komplet krp iz mikrovlaken za
kopalnico

8 2.863-171.0

4

Komplet krp iz mikrovlaken za
kuhinjo

9 2.863-172.0

4

10 2.863-173.0

2

11 2.863-270.0

2

Komplet z 2 prevlekama za ročno šobo. Prevleke sestojijo iz
visokokvalitetnih mikrovlaken – za najboljše raztapljanje

nečistoč in vpijanje.

Komplet rezervnih O-prstanov

12 2.884-312.0

22

Nastavek za odstranjevanje tapet

13 2.863-062.0

1

Komplet rezervnih O-prstanov za zamenjavo O-prstana na
različnem priboru parnih čistilcev.
Nastavek za odstranjevanje tapet za enostavno odstranjevanje tapet in ostankov lepila z zmogljivo pomočjo pare.

Ročna šoba

Točkasta šoba

Ročna šoba z dodatnimi ščetinami za čiščenje manjših
površin kot so kabine za tuširanje, stenske ploščice in še
veliko drugega. Lahko uporabljate z ali brez prevleke.
Točkovna šoba zagotavlja enostavno čiščenje fug, vogalov,
robov in drugih težko dostopnih mest. Skupaj z okroglo
krtačo nudita neštete možnosti uporabe.
Šoba za okna za izjemno enostavno in temeljito čiščenje
stekla, oken ali ogledal s pomočjo parnega čistilnika.
Gumijasti jeziček za šobo za okna na parnem čistilcu.






Nastavki za krtače
Priročen komplet okroglih krtač v dveh barvah za različna
mesta uporabe.
Praktični komplet okroglih ščetk z dvema ćrnima in dvema
rumenima ščetkama – popoln za različna mesta uporabe.




Komplet krp

Krpe iz mikrovlaken za talno šobo
Classic in Comfort
Komplet prevlek iz mikrovlaken za
ročno šobo

Ne puščajo vlakenc, imajo veliko moč vpijanja in so odporne
na obrabo: 5 širokih krp za tla iz visokokvalitetnoga

bombaža.
Komplet krpic za parno čiščenje v kopalnici: 2 krpi za brisanje tal (iz mikrotkanine), 1 groba krpa iz mikrotkanine za
odstranjevanje trdovratnih madežev vodnega kamna in

ostankov mila, 1 polirna krpa iz mikrotkanine za ogledala
ipd.
Komplet krpic za parno čiščenje v kuhinji: 2 krpi za tla iz
mikrotkanine, 1 mehka prevleka za ročno šobo za raz
tapljanje trdovratne umazanije, 1 krpa iz mikrotkanine za
čiščenje legiranega jekla.
2 krpi za tla za boljše raztapljanje in brisanje umazanije.



Razno



 Dodatni pribor
SG 4/4, 1.092-104.0, 2021-01-13

 Vključno v dobavo



SG 4/4
1.092-104.0

1

2

3

Številka
naročila

4

Število

Nazivna širina Širina

5

6

Dolžina Cena

Parni čistilniki
Lijak

1 4.013-030.0

1

Cev za paro

2 4.322-020.0

1

Talna šoba

3 6.906-185.0

1

Talna šoba SG 4/4

4 2.885-465.0

Podaljševalna cev

5 4.127-024.0

1

Voziček DE 4002

6 6.962-239.0

1

 Dodatni pribor
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 Vključno v dobavo








