Jetsteamer Diesel
De Jetsteamer is het verlengstuk van ons professionele en industriële programma met een
extreem hoge stoomopbrengst. Door middel van zeer hoge stoomtemperaturen en een
geïntegreerd persluchtsysteem wordt de reinigende werking van hogedruk geëvenaard en is dit
een alternatief voor droogijsstralen!
Deze professionele droogstoomreiniger is voor de hoogste
industriële vereisten ontwikkeld en geschikt voor de
zwaarste reinigingsinzet in vrijwel alle industrietakken.
Produktiemachines, robotsystemen en andere
mechanische, elektrische, pneumatische en hydraulische
installaties kunnen in de kortste tijd milieuvriendelijk,
effectief en voordelig gereinigd worden. Machinerevisies,
reinigings- en onderhoudswerkzaamheden kunnen door het
zeer geringe waterverbruik ter plaatse worden uitgevoerd,
waardoor dure demontages of langdurige
werkonderbrekingen niet nodig zijn. Door de
hoge werkdruk van dit apparaat is er bovendien veel
tijdswinst in het reinigingsproces.

Deze krachtige diesel aangedreven stoomreiniger is van
het hoogste kwaliteitsniveau in de stoomtechniek. Deze
machine is uitgerust met de hoogwaardigste onderdelen,
RVS behuizing, geavanceerde electronica en vele
praktische voorzieningen, zoals een automatisch
watervulsysteem. Maar vooral het gepatenteerde
persluchtsysteem is het noemen waard. Dit geïntegreerde
systeem met de mogelijkheid om perslucht te combineren
met stoom is een revolutionaire reinigingsmethode. Deze
methode met stoom, perslucht en reinigingsmiddel is in veel
gevallen een wezenlijk goedkoper alternatief voor
droogijsstralen. Voor deze machine is eenvoudig geen
alternatief.

Voordelen
■ Een effectieve bijdrage aan de inzetbaarheid van uw
…machinepark
■ Snelle en makkelijke reiniging in geval van
…onderhoudswerkzaamheden
■ Een nog beter reinigingsresultaat indien u perslucht of
...speciale reinigingsmiddelen bijdoseert
■ Gering waterverbruik van 1,0 l/min tegenover het 10 à
…20-voudige bij een traditionele hoge druk reiniger,
…derhalve ook milieuvriendelijk en eventueel lage
…afvoerkosten
■ Desinfecterende werking
■ Hoge stoomtemperatuur van 185°C.
■ Direct aan te sluiten op uw watervoorziening
■ Onderhoudsvriendelijke autonome dieselaandrijving
■ Perslucht en reinigingsmiddel direkt aan het pistool te
…bedienen
Technische gegevens
Warmteopbrengst
Netspanning
Werkdruk max
Systeemtemperatuur droogstoom
Systeemtemperatuur natte stoom
Waterverbruik
Waterverbruik droogstoom
Waterverbruik natte stoom
Continue werken
Reinigingsmiddelpomp
Bijmengen perslucht
Persluchtvoorziening
Persluchtdruk min.
Lengte stoomslang
Inhoud dieseltank
Brandstofverbruik per uur
Antikalk systeem
Wateraansluiting
Druk watervoorziening
Wielen
Afmetingen (L x B x H) (mm)
Gewicht

62.000 Watt
230 V of 400 V
16 bar
185°C
145°C
1,0 – 2,7 l/min
1,0 l/min
2,7 l/min
ja
ja
0,5 - 10 bar
0,25 - 0,3 m³ / min
6 bar
10 m
20 l
6l
geïntegreerd
standaard ¾“
2,0 - 5,0 bar
luchtband 260 x 85
1100 x 740 x 770
145 kg

De Jetsteamer is als 230 V of 400 V model verkrijgbaar.
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