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SERTIFISERT
DESINFEKSJON

FJERNER 99.999%* BAKTERIER 

UTEN BRUK AV KJEMIKALIER

*Ifølge prEN 16615, PVC gulv, maskin: SG 4/4 (gulvmunnstykke med lameller, 
30 cm / sek, maks damptrykk, min VapoHydro) 
bakterietest: Enterococcus hirae ATCC 10541).



2-tanksystem

Kjelen og tanken er separate slik at 
rentvannstanken kan fylles kontinuerlig. 
Vannet varmes opp litt om gangen slik at 
det tar veldig kort tid å danne et konstant 
damptrykk. Med et totalvolum på 4 liter 
kan SG 4/4 brukes over lengre perioder 
uten etterfylling.

VapoHydro

Med VapoHydro kan dampnivået juste-
res trinnvist ut i fra rengjøringsoppgave. 
I tillegg til justering av damptrykk kan 
dampens metning stilles inn fra full damp 
til varmt vann. Med varmtvannsstrålen 
kan selv fastsittende skitt effektiv løses 
opp og fjernes.

Oppbevaringsrom for tilbehør

Integrert oppbevaringsrom med plass  
til et stort utvalg av tilbehør. Ekstra små 
deler oppbevares sikkert slik at du unngår 
å miste de. Egen plass for rørene bak på 
maskinen.

Artikkelnummer: 1.092-104.0
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SERTIFISERTE  
DESINFISERINGS- 
EGENSKAPER  
SG 4/4

Hygienisk rent uten bruk av kjemikalier

Den kompakte og robuste damprenseren SG 4/4  
gir enestående kraft og har sertifiserte desinfiserings- 
egenskaper*. 4-bar damptrykk gir optimal rengjørings- 
effekt. Med 2-tanksystem kan maskinen fylles når 
som helst og gir både hurtig oppvarming og 
kontinuerlig drift. Dette er en meget bruker- 
vennlig og allsidigmaskin som rengjør  
uten bruk av kjemikalier.

* Ifølge prEN 16615, PVC gulv, maskin: SG 4/4  
 (gulvmunnstykke med lameller, 30 cm/sek,  
 maks damptrykk, min VapoHydro),  
 bakterietest: Enterococcus hirae ATCC 10541.



UTSTYR 

Dampslange med håndtak

2 damprør

Gulvmunnstykke

Håndmunnstykke

Svart rundbørste

Møbelmunnstykke med børste

Kraftdyse

Detaljmunnstykke

TEKNISK DATA

Effekt (W) 2300

Beholderkapasitet (l) 4

Lengde på ledning (m) 7,5

Damptrykk (bar) 4

Kjeletemperatur (maks °C) (°C) maks. 145

Spenning (V) 220 - 240

Frekvens (Hz) 50 - 60

Vekt uten tilbehør (kg) 8

Vekt inkl. emballasje (kg) 11,2

Mål (l x b x h) (mm) 475 x 320 x 275

TILBEHØR

Transportvogn til dampvasker
Artikkelnummer: 6.962-239.0

Vogn for enkel transport av dampvasker fra oppbevaringsplass. 

Tilbehøret er alltid på plass sammen med maskinen. 
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