SG 4/4
De compacte SG 4/4 stoomreiniger met 4 bar stoomdruk. Met doorlopende controle van het
stoomvolume en VapoHydro-functie voor perfecte schoonmaakresultaten zonder gebruik van
chemicaliën.
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KILLS 99.999%* BACTERIA
WITHOUT CHEMICALS

CERTIFIED
DISINFECTION
*Accordant to prEN 16615, PVC-floor, Machine: SG 4/4 (Floor nozzle with
lamellae, 30 cm/sec., steam pressure maximum, VapoHydro minimum)
Test-germ: Enterococcus hirae ATCC 10541



2-tank-systeem
Het schoonwaterreservoir kan permanent worden gevuld omdat boi-
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Omdat altijd maar een deel van het totale volume wordt verhit, ont-





VapoHydro
Dankzij VapoHydro kan de stoomsterkte traploos worden aangepast
aan elke reinigingstaak.



Naast de stoomdruk kan ook de verzadiging van maximale stoom tot
aan heet water traploos worden ingesteld.

Vooral kleine onderdelen zijn steeds veilig opgeborgen en kunnen
niet zoek raken.

staat in een handomdraai een constant stoombeeld.
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In het geïntegreerde opbergvak kunnen verschillende toebehoren
worden opgeborgen.

ler en tank van elkaar zijn gescheiden.



Opbergvak voor toebehoren
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Hygiënische reiniging
Hygiënische reiniging zonder gebruik van chemische substanties.
Omdat er geen agressieve reinigingsmiddelen nodig zijn, worden de
gebruiker en de behandelde oppervlakken ontzien.
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Technische gegevens en uitrusting

SG 4/4

 2-tank-systeem
 Geringe opwarmtijd
 Pomp voor het vullen van de verwarmingsketel
Bestelnr.

1.092-104.0

EAN Code

4039784943117

Stroomsoort

V

220–240

Verwarmingsvermogen

W

2300

Tankinhoud

l

4

Kabellengte

m

7,5

Stoomdruk

bar

4

Gewicht zonder toebehoren

kg

8

Afmetingen (l x b x h)

mm

475 × 320 × 275

Frequentie

Hz

50–60

Uitrusting
Stoomslang met handgreep
Stoombuizen 2x
Vloerzuigmond
Handsproeier
Ronde borstel, zwart
Bekledingszuigmond met borstel
Powersproeier
Puntstraalsproeier

 Bij de levering inbegrepen
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Technische gegevens

Toebehoren voor SG 4/4
1.092-104.0
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Bestelnr.

6

Prijs

7

Beschrijving

Doekensets
DOEKENSET

1 6.369-481.0
2 6.370-990.0

Cloth set Steam+Clean Bath

Cloth set Steam+Clean Kitchen

3 2.863-171.0

4 2.863-172.0

Cloth set Steam+Clean Floor

5 2.863-173.0

Cloth set Steam+Clean Cover

6 2.863-174.0

5 vloerdoeken van hoogwaardige katoen. Pluisvrij, absorberend en sterk
5 overtrekken van hoogwaardige katoen. Pluisvrij, absorberend en sterk
2 soft vloerdoeken van fluweel, 1 schuurdoek voor het
verwijderen van hardnekkige kalk- en zeepresten; 1 polijstdoek voor een streep- en pluisloos schoonmaakresultaat
2 soft vloerdoeken van fluweel, 1 fluwelen soft-overtrek
voor handsproeiers; zorgt voor betere oplossing en opname
van het vuil; 1 doek voor het streeploos reinigen en onderhouden van RVS oppervlakken
2 soft vloerdoeken van fluweel: voor betere oplossing en
opname van het vuil
2 fluwelen soft-overtrekken voor handsproeiers: voor betere oplossing en opname van het vuil









Borstelset

7 2.863-058.0

Twee verschillende kleuren voor verschillende toepassingen:

keuken en badkamer

POWER NOZZLE

8 2.884-282.0

Handsproeier

9 2.884-280.0

Eenvoudige, milieuvriendelijke reiniging van voegen en
moeilijk te bereiken plaatsen. Voor gebruik met de punt
sproeier
Voor het reinigen van douchecabines, wandtegels en nog

veel meer. Kan met of zonder hoes gebruikt worden
Met de ruitensproeier kan u glas, ramen en spiegels grondig

schoonmaken met uw stoomreiniger.

Borstelset (2 zwart / 2 rood)
Sproeiers

Ruitensproeier

10 2.863-025.0

Overige
Set O-ringen SC

11 2.884-312.0

BEHANGAFSTOOMTOOL

12 2.863-062.0

 Beschikbaar toebehoren
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 Bij de levering inbegrepen

Voor het vervangen van de O-ringen bij diverse toebehoren
voor stoomreinigers, inclusief de veiligheidsdop, verlenging

puntsproeier, stoomslang en verbinding met het stoomstrijkijzer.
Voor het eenvoudig verwijderen van vloerbedekking en

lijmresten met stoom

Toebehoren voor SG 4/4
1.092-104.0
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Nominale
diameter

Bestelnr.

Aantal

Breedte Lengte

Prijs

Beschrijving

Trechter

1 4.013-030.0

1 stuk(s)

Verlengbuis

2 4.127-024.0

2 stuk(s)

Vultrechter met geïntegreerde zeef, voor het gemakkelijk en

veilig vullen van de watertank.
2 insteekbare buizen voor comfortabele vloerreiniging.


Stoomslang

3 4.322-020.0

1 stuk(s)

Aansluitslang met greep en schakelaar, lengte 2,5 m.

Vloerzuigmond 300 mm

4 6.906-185.0

1 stuk(s)

TRANSPORTWAGEN

5 6.962-239.0

1 stuk(s)

Vloerzuigmond met extra borstelharen voor het verwijderen
van hardnekkige verontreinigingen. Te gebruiken met of

zonder vloerdweil.
Metaal, verchroomd, met opbergvak.


Vultrechter

6 6.962-097.0

1 stuk(s)

Stoomreinigers

Vultrechter met geïntegreerde zeef, voor het gemakkelijk en

veilig vullen van de watertank.

 Beschikbaar toebehoren
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 Bij de levering inbegrepen



