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Para • Odkurzacz • Detergent
Maszyna przemys³owa do czyszczenia o ciœnieniu roboczym 8 bar.
Wykonana z nierdzewnej stali malowanej proszkowo. Posiada 
system zapewniaj¹cy ci¹g³e nape³nianie kot³a wod¹ w trakcie pracy. 
Produkuje parê o wysokiej temperaturze, która g³êboko wnika 
w czyszczone powierzchnie, odka¿a i zabija ró¿norodne mikroorganizmy.
Z wytwornic¹ pary w maszynie zintegrowany jest odkurzacz, 
dziêki któremu po zakoñczeniu pracy czyszczona powierzchnia 
jest czysta i sucha.

Urz¹dzenie posiada zbiornik i pompê detergentu.
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Specyfikacja Techniczna

MD8000

Wymiary Inne

WskaŸniki

Funkcje 

Pojemnoœci [litr]
Prze³aczniki

Moc

Wysokoœæ [cm] 58 Napiêcie zasilania [V] 240
Wysokoœæ z uchwytem [cm] 82 D³ugoœæ przewodu [m] 10
G³êbokoœæ [cm] 55  
G³êbokoœæ z uchwytem + kosz [cm] 77 
Szerokoœæ [cm] 40 Ciœnienie pary (kocio³) nie
Waga [kg] 35 Temperatura pary (kocio³) wyœw. cyfrowy
  Kocio³ grzanie wskazanie LED

Para gotowoœæ wskazanie LED
Para - ciœnienie [bar] 8 Brak wody  wskazanie LED i brzêczyk
Detergent tak Wska¿nik ci¹gu wskazanie LED
Odkurzacz tak Brak detergentu nie

 
Zbiornik na wodê 5 
Zbiornik detergentu  2,5  G³ówny wy³¹cznik na korpusie maszyny
Zbiornik odkurzacza 12 Prze³¹cznik trybu pracy na korpusie maszyny
Kocio³ 3.3 W³¹czania pary na uchwycie wê¿a

W³¹czenie detergentu na uchwycie wê¿a
 W³¹czenie odkurzacza na uchwycie wê¿a

Silnik odkurzacza [W] 850 Regulator pary zawór rêczny
Kot³a [W] 3000(2000 + 1000) Regulator detergentu nie 
Nominalna moc wejœciowa [W] 3000

Maksymalny czas pracy ci¹g³ej 12 godzin
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4,0 - metrowy w¹¿ parowy

Ssawka do mycia szyb 250mm Wk³adka szczotkowa do pod³óg

Ssawka do czyszczenia tapicerki

2x rura przed³u¿aj¹ca

Mosiê¿na szczotka x5
do mycia ma³ych elementów
beton, kostka itp Ssawka do pod³ogi 400 mm

Wk³adka do pod³ogi miêkkiej - dywany

D³uga lanca parowaKrótka lanca parowa

Ma³a ssawka do mycia szyb 150 mm Wk³adka do pod³ogi twardej

Nylonowa szczotka   x 5
do mycia ma³ych elementów

Wk³adka gumowa do
 ssawki 150 mm

Szczotka do ma³ej ssawki 150 mm
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