
 
 

Super Steam 9000 / 18000 Watt 
 

Kwaliteit en jarenlange doorontwikkeling hebben geleid tot de betrouwbare, gebruiksvriendelijke 
en effectieve reinigers in de Super Steam krachtsstroom serie. In het kwalitatief hoogstaande 
programma vindt u diverse 400 V stoomreinigers. Deze uitermate krachtige machines leveren een 
continu vermogen bij een hoge druk en temperatuur. De accessoires zijn zeer solide en kunnen 
eventueel gemodificeerd worden voor vele specifieke toepassingen. 

 
Deze apparatuur is voorzien van zeer hoogwaardige 
industriële koppelingen en materialen. De machines kunnen 
worden aangepast op specifieke wensen, zoals een 
verhoogde waterdosering voor zeer natte stoomproduktie, 
een externe aansturing van de machine of een automatisch 
watervulsysteem. Handgemaakte, zeer solide accessoires 
voor absoluut duurzame inzet, tevens aanpasbaar voor 
specifieke doeleinden. Deze produktlijn is uitermate 
geschikt voor inzet in de industriële omgeving. De 
apparatuur is beschikbaar in een 6000, 9000 en 18000 
Watt uitvoering. 
 

 
 
Net als in de gehele serie zijn ook hier de sterke RVS 
behuizing, geavanceerde elektronische sturing en andere 
hoogwaardige materialen standaard. De 
verwarmingselementen zijn in de boiler gelast, d.w.z. dat er 
geen lekkages door pakkingen of afdichtingen kunnen 
ontstaan. De moderne elektronica stuurt de krachtige 
verwarmingselementen in de RVS boiler aan met 
gebruikmaking van vele sensoren. De machine wordt vanaf 
het pistool met een veilig laag voltage aangestuurd. 
 

Voordelen  
■ Een effectieve bijdrage aan de inzetbaarheid van uw  
…machinepark 
■ Snelle en makkelijke reiniging in geval van 
…onderhoudswerkzaamheden 
■ Een nog beter reinigingsresultaat indien u speciale 
...reinigingsmiddelen bijdoseert 
■ Gering waterverbruik, derhalve ook milieuvriendelijk en 
…eventueel lage afvoerkosten 
■ Universeel inzetbaar 
■ Desinfecterende werking  
■ Zuiger en reinigingsmiddel direkt aan het pistool te 
…bedienen 
 
Technische gegevens 
Model   90000 SC/V 18000 SC/V 
Netspanning   400V   400V  
Vermogen    9000 Watt  18000 Watt  
Stoomdruk    9,5 bar   9,5 bar  
Systeemtemperatuur  180°C   180°C 
Stoomproductie (l/uur) 12 liter  23 liter 
Continue inzet   ja   ja  
Reinigingsmiddelpomp  ja   ja  
Inhoud watertank   50 liter   50 liter  
Inhoud chemietank   5 liter   5 liter  
Stoomvolumeregeling  traploos  traploos  
Stof- en waterzuiger   optioneel  optioneel  
Watervulsysteem  optioneel  optioneel 
Boiler   RVS   RVS 
Behuizing    RVS  RVS 
 
Modellen 
Het 18000 Watt model is technisch identiek aan het 9000 
Watt model. Het stoomvolume is echter veel groter - nl het 
dubbele - met uiteraard ook de bijpassende configuraties. 
Zo is de reinigende werking nog krachtiger en sneller. 
 
Reinigingsmiddelen 
Gebruik onze reinigingsmiddelen voor een optimaal 
resultaat, want andere reinigingsmiddelen slaan neer of 
verliezen hun werking bij verhitting! Bovendien zijn onze 
reinigingsmiddelen biologisch afbreekbaar en niet-
aromatisch, dus geen stank bij verhitting. 
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