Join Super Steam 3400 / 6000 Watt
Onze stoomreinigers reinigen tot in de perfectie en kennen eindeloos veel toepassingen. Deze
professionele, industriële stoomreinigers zijn vooral uitermate geschikt voor intensieve reiniging
van hardnekkige of slecht bereikbare vervuilingen. Voor de bedrijfsmatige gebruiker is in de
kwalitatief zeer hoogstaande Join Super Steam serie keuze uit verschillende 230 V en 400 V
stoomreinigers. Kwaliteit en jarenlange doorontwikkeling hebben geleid tot een betrouwbare,
gebruiksvriendelijke en effectieve reinigingsmachine.
De innovatieve modellen uit de Join Super Steam serie
staan voor kwaliteit. Aan de sterke RVS behuizing,
geavanceerde elektronische sturing en andere
hoogwaardige materialen is te zien, dat deze speciaal
ontworpen zijn voor de professionele en industriële markt.
Door de moderne techniek en de kracht van stoom reinigt u
moeiteloos. De stoom, doseerbare chemie-injectie of zuiger
kunnen eenvoudig vanaf de slang bediend worden.

De uitgebreide set met opzetstukken, borstels en andere
accessoires maken een zeer brede en effectieve inzet van
de machine mogelijk. De machines zijn standaard met een
doseerbare chemieinjectie uitgerust. Met de optionele
stof/waterzuiger kan de veelzijdigheid van de reiniger nog
verder worden uitgebreid.
Tijdens het werken kan gebruik gemaakt worden van de
milieuvriendelijke Wigrex producten waarmee hardnekkige
vetten, olie, kauwgom, paraffine, kalk, schimmels, oxidaties,
suikerresten, chocoladeresten, graffiti, stickers en dergelijke
gemakkelijk en effectief verwijderd kunnen worden. Zo
heeft Wigrex bijvoorbeeld een speciaal programma voor
paraffineverwijdering. Bovendien verbruiken stoomreinigers
slechts een minimum aan water. Dit in tegenstelling tot
hogedrukreinigers, die al snel een waterballet veroorzaken.
Stoomreiniging wordt daarom ook veel toegepast in de
voedingsmiddelenindustrie met de strenge HACCP normen.

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
Netspanning
Vermogen
Stoomdruk
Systeemtemperatuur
Continue inzet
Reinigingsmiddelpomp
Inhoud watertank
Inhoud chemietank
Stoomvolumeregeling
Stof- en waterzuiger
Boiler
Behuizing

3400 SC/V
230V
3400 Watt
6,5 bar
165°C
ja
ja
5 liter
1 liter
traploos
optioneel
RVS
RVS

6000 SC/V
400V
6000 Watt
7 bar
165°C
ja
ja
5 liter
1 liter
traploos
optioneel
RVS
RVS

Modellen
De Join Super Steam SCV is technisch identiek aan het SC
model, maar met een sterke stof- en waterzuiger uitgerust.
De krachtstroommodellen zijn nog krachtiger dan de 230 V
modellen en behouden constant een hoge druk en
temperatuur.
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 nietaromatisch, dus geen stank bij verhitting.

Wigrex • Vaartweg 1 • 5109 RA ‘s-Gravenmoer (NL) • T (+31)162 313111 • F (+31)162 316164 • www.wigrex.com

