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ÅNGTVÄTT



• Desinficerar
• Miljövänligt
• 0,5L vattenförbrukning per minut
• Inga kemikalier behövs
• Dödar bakterier och virus
• Löser lätt upp olja och fett

• Eliminerar mögel och mögelsporer
• Allergivänlig
• 150° vid munstycket
• Mobila enheter, lätt att flytta
• Djuprengörande
• Avlägsnar oönskade lukter

• Tvätt av rör och profiler
• Tvätt av plåt
• Tvätt av transportbanor
• Verkstäder, golv, vägg och runt maskiner
• Motortvätt
• Smörjgropar

• Livsmedelsbranschen
• Mejerier
• Slakterier
• Storkök och restauranger
• Sjukhus
• Tvätt av vajer

FÖRDERLAR MED ÅNGTVÄTT

ÅNGTVÄTT PASSAR PERFEKT TILL



Mobil enhet
Helt i rostfritt stål (AISI 304)
1st 9kW ånggenerator
Analogt handtag med 2 funktioner
Låg spänning vid handtag (12V)
Låg spänning vid kontrollpanel (24V)
12bar tryck, 188° i värmepanna
Ångtemperatur vid munstycke 150°
Ångproduktion 15kg/h
6 meter slang och lans ingår

COMPACT

Mobil enhet med integrerad vakuumsug
Helt i rostfritt stål (AISI 304)
1st 9kW värmepanna
Ånga, ånga + vakuum, ånga + tvättmedel
Låg spänning vid handtag (12V)
Låg spänning vid kontrollpanel (24V)
12bar tryck, 188° i värmepanna
Ångtemperatur vid munstycke 150°
Ångproduktion 15kg/h
6 meters svart slang
Lans och golvmunstycke ingår

COMPACT +

FÖRDERLAR MED ÅNGTVÄTT

ÅNGTVÄTT PASSAR PERFEKT TILL



Mobil enhet
Helt i rostfritt stål (AISI 304)
1st 9kW Ånggenerator
Digitalt handtag  med 6 funktioner
Integrerad vakuumsug med golvmunstycke.
12bar tryck, 188° i värmepanna
Ångtemperatur vid munstycke 150°
Ångproduktion 15kg/h
2st tankar, 50L för vatten och 1,4L för tvättmedel
6 meters slang och lans ingår

SUPER VAKUUM

Mobil enhet
Helt i rostfritt stål (AISI 304)
2st 9kW värmepannor (totalt 18kW)
Digitalt handtag  med 6 funktioner
3 tankar, 1st 120L för vatten och 2st 1,4L för tvättmedel
12bar tryck, 188° i ånggenerator
Ångtemperatur vid munstycke 150°
Ångproduktion 30kg/h
Ingår 6 meter slang och lans.
Vakuumsug som option

SPECIAL 2

Mobil enhet
Helt i rostfritt stål (AISI 304)
4st 9kW ånggenerator (totalt 36kW)
Digitalt handtag  med 6 funktioner
2 tankar, 120L för vatten och 15L för tvättmedel
12bar tryck, 188° i värmepanna
Ångtemperatur vid munstycke 150°
Ångproduktion 60kg/h
8 meter slang och lans ingår
Ångsug som option

MAXI



FÖRE EFTER

SUPER VAKUUM
Många har problem med att rengöra ytorna på diverse transportbanor. Med hjälp 
av ånga och vakuumsug kan vi hjälpa er att lätt rengöra ytorna under pågående 
produktion. Oavsett om det ensidig eller dubbelsidig tvätt löser vi problemet.

TVÄTT AV TRANSPORTBANOR

SPECIAL 2

MAXI



Ånga är också ett perfekt alternativ när det gäller tvätt av vajer. Med en liten tvättenhet 
som kan ställas i en befintlig produktion, avlägsnar du enkelt olja och fett.

TVÄTT AV VAJER

Ett enkelt och smidigt sätt att utvändigt tvätta rör och profiler är med kombinationen
ånga, tvättmedel och vakuumsug.

Kompakt utrustning
Klarar de flesta dimensioner
Återanvändning av tvättmedel
Tar lätt bort olja och fett

TVÄTT AV RÖR & PROFILER



TVÄTT AV VAJER
För att tvätta plåt behövs inga stora munstycken eller verktyg. Med ånga tvättar man 
både över och undersidan med ett komprimerat munstycke anpassat efter största 
plåtstorleken. Det blir även torrt direkt med hjälp av vakuumsug. 

Med denna enkla lösning, kan du lätt avlägsna olja och fett från plåten och få den 
helt torr direkt.

TVÄTT AV PLÅT

TVÄTT AV RÖR & PROFILER
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