Profesjonalne generatory pary

GV Etna 4000

Wyposażenie standardowe:
∙∙ 5.211.0068 wąż parowy
z pistoletem 4 m

∙∙ 5.209.0151 wąż 2 m

∙∙ 3.753.0085

∙∙ 3.754.0195

∙∙ 3.754.0005
∙∙ 5.209.0126

∙∙ 3.754.0192

∙∙ 3.754.0109
∙∙ 3.754.0108

∙∙ 3.754.0110
∙∙ 6.405.0207

∙∙ 3.754.0194

∙∙ 3.754.0215

Oglądaj na youtube.pl
www.youtube.com/lavorpro

Wyposażony w:

• Obudowa wykonana ze stali nierdzewenj AISI 304 • Dioda sygnalizująca gotowość
maszyny • Boiler 3 kW s/s AISI 304 – grubość 25/10 • Dioda sygnalizująca niski
poziom wody • Boiler napełniany jest automatycznie • Przełącznik chemii i detergentu
• Pełna gama akcesorii, filtr zmywalny • Waż 4 mb • Zbiornik na wodę brudną 64 l.
• System opróżniana zbiornika – wąż spustowy • Regulacja pary • System przedmuchu
• Główny wyłącznik z diodą sygnalizacyjną • Włącznik kotła z diodą sygnalizacyjną

GV ETNA 4000
Kod urządzenia

8.451.0101

Max ciśnienie/Temp.

7 bar/1650C

Moc kotła

3000 W/230 V 50 Hz

Moc turbiny

1100 W

Podciśnienie/Przepływ

20,39 kPa/220m3/h

Poj zb wody/Poj zb detergentu

5 l./5 l.
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∙∙ 3.754.0196
∙∙ 3.754.0197

∙∙ 3.754.0204

∙∙ 5.212.0021

Profesjonalne generatory pary

Nowy prosty i intuicyjny panel sterowania, szybkie podłączenie
węża, główny wł/wył z diodą sygnalizacyjną, kocioł wł/wył z diodą
sygnalizacyjną, funkcja pary, regulator detergentu, regulator natężenia
przepływu pary, dioda gotowości pracy, Wskaźnik niskiego poziomu
wody, dioda z syreną, manometr pary, Pistolet z wbudowaną Kontrolą
rozruchu i regulacją mocy odkurzania.

Nieograniczona autonomia dzięki nieprzerwanemu zasilaniu kotła, co
umożliwia doładowanie wody w zbiorniku, bez konieczności zatrzymania
maszyny i przerw w pracy.
Funkcja Hot air - wyjście ciepłego powietrza, nadmuch ciepłego powietrza
na mytą tapicerkę, powietrze nadmuchiwane jest przez 2 m wąż
Rura do szybkiego spuszczania brudnej wody zebranej bez zdejmowania
głowicy, turbina dwuwnetylatorowa.

Wyposażony w 3 pompy: kotła, detergentu i wody. Maszyna wyposażona
w 2 termostaty bezpieczeństwa, 1 wył. Ciśnienia i 1 mechaniczny wyłącznik
max ciśnienia.

Obszary zastosowań
System parowy - usługi gastronomiczne (przemysł spożywczy, spożywka,
napoje, winnica). Hotele, szkolnictwo i opieka zdrowotna.
Przemysłu (przemysł, transport, myjnie, salony samochodowe).
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Profesjonalne generatory pary

GV Etna 4000 FOAM

NEW

Wyposażenie standardowe:
∙∙ 5.211.0068 wąż parowy
z pistoletem 4 m

∙∙ 5.209.0151 wąż 2 m

∙∙ 3.753.0085

∙∙ 3.754.0195
∙∙ 3.754.0005

∙∙ 5.209.0126
∙∙ 6.402.0106

∙∙ 6.402.0107

∙∙ 6.405.0207

∙∙ 3.754.0194

Oglądaj na youtube.pl
www.youtube.com/lavorpro

Wyposażony w:

∙∙ 3.754.0196

• Obudowa wykonana ze stali nierdzewenj AISI 304 • Dioda sygnalizująca gotowość
maszyny • Boiler 3 kW s/s AISI 304 – grubość 25/10 • dioda sygnalizująca niski
poziom wody • Boiler napełniany jest automatycznie • przełącznik chemii i detergentu
• Pełna gama akcesorii, filtr zmywalny • Waż 4 mb • Zbiornik na wodę brudną 64 l.
• System opróżniana zbiornika – wąż spustowy • Regulacja pary • System przedmuchu
• Główny wyłącznik z diodą sygnalizacyjną • Włącznik kotła z diodą sygnalizacyjną.

GV ETNA 4000
Kod urządzenia

8.451.0101

Max ciśnienie/Temp.

7 bar/1650C

Moc kotła

3000 W/230 V 50 Hz

Moc turbiny

1100 W

Podciśnienie/Przepływ

20,39 kPa/220m3/h

Poj zb wody/Poj zb detergentu

5 l./5 l.
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∙∙ 3.754.0215

∙∙ 3.754.0197
∙∙ 5.212.0021

Profesjonalne generatory pary

Nowy prosty i intuicyjny panel sterowania, szybkie podłączenie
węża, główny wł/wył z diodą sygnalizacyjną, kocioł wł/wył z diodą
sygnalizacyjną, funkcja pary, regulator detergentu, regulator natężenia
przepływu pary, dioda gotowości pracy, Wskaźnik niskiego poziomu
wody, dioda z syreną, manometr pary, Pistolet z wbudowaną Kontrolą
rozruchu i regulacją mocy odkurzania.

Zawór aktywujący funkcję pary/piany. Uniwersalna maszyna:
czyszczenie z detergentem, tylko parą lub parą z detergentem pianą i ciepłą
wodą. Wyposażona w zawór do podłączenia kompresora i manometr oraz
regulator. Nieograniczona autonomia dzięki nieprzerwanemu zasilaniu
kotła, co umożliwia doładowanie wody w zbiorniku, bez konieczności
zatrzymania maszyny i przerw w pracy.

Funkcja Hot air - wyjście ciepłego powietrza, nadmuch ciepłego powietrza
na mytą tapicerkę, powietrze nadmuchiwane jest przez 2 m wąż
Rura do szybkiego spuszczania brudnej wody zebranej bez zdejmowania
głowicy, turbina dwuwnetylatorowa,
Wyposażony w 3 pompy: kotła, detergentu i wody. Maszyna wyposażona
w 2 termostaty bezpieczeństwa, 1 wył. Ciśnienia i 1 mechaniczny wyłącznik
max ciśnienia.

Obszary zastosowań
Przemysł spożywczy i rolnictwo: Usługi gastronomiczne (przemysł
spożywczy, rozlewnie napojów, winnice). Hotele, szkolnictwo i opieka
zdrowotna. Przemysł, transport, myjnie, salony samochodowe, warsztaty
samochodowe, auto detailing.
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Profesjonalne generatory pary

GV 3,3/GV Katla

Wyposażenie standardowe:
∙∙ 5.409.0256 wąż 3 m

∙∙ 3.753.0111
∙∙ 3.754.0228

∙∙ 3.754.0229

∙∙ 3.754.0235

∙∙ 3.754.0250

∙∙ 3.754.0230
∙∙ 6.405.0207

∙∙ 6.402.0096

∙∙ 3.754.0234

∙∙ 6.402.0095

∙∙ 3.099.0126

Oglądaj na youtube.pl
www.youtube.com/lavorpro

Wyposażony w:
• Para o ciśnieniu 9 bar i temp. 1750C • Pistolet z nisko napięciowym zasilaniem
• Obudowa wykonana z nierdzewnej stali AISI 304 • Dioda sygnalizująca gotowości
maszyny • Boiler 3,3 kW s/s AISI 304 – grubość 25/10 • Dioda sygnalizująca niski
poziom wody • Boiler napełniany jest automatycznie • Przełącznik chemii i detergentu
• Gotowość do pracy po 7 min • Zawór opróżniający kocioł • Pełna gama akcesorii
• Waż 3 mb • Zbiornik na wodę brudną 64 l. • System opróżniana zbiornika – wąż
• Regulacja pary • Główny wyłącznik z diodą sygnalizacyjną • Włącznik kotła z diodą
sygnalizacyjną
GV 3,3 M PLUS

GV KATLA

Kod urządzenia

8.450.0010

8.453.0001

Max ciśnienie/Temp.

9 bar/175° C

9 bar/1650C

Moc kotła

3.3 kW/230V ~ 50Hz (Ph 1)

3300 W/230 V 50 Hz

Wydajność pary

4.62 kg/h

4,62 KG/H

Typ kotła/Pojemność

Inox AISI 304/4 l

INOX AISI 304/4 l.

Poj zb wody/Poj zb detergentu

5 l/5 l

5 l./5 l.
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Profesjonalne generatory pary

Nowy prosty i intuicyjny panel sterowania, szybkie podłączenie
węża, główny Wł/wył z diodą sygnalizacyjną, kocioł Wł/wył z diodą
sygnalizacyjną, funkcja pary/regulator detergentu/, regulator natężenia
przepływu pary, dioda gotowości pracy, Wskaźnik niskiego poziomu wody,
dioda z syreną, manometr pary, Pistolet z wbudowaną Kontrolą start pary/
detergentu.

Nieograniczona autonomia dzięki nieprzerwanego zasilania kotła, co
umożliwia doładowanie wody w zbiorniku, bez konieczności zatrzymania
maszyny i przerw w pracy. Boiler jest gotowy do pracy po 7 min, kocioł
produkuje parę o parametrach: 9 bar i 1750C. Maszyn wyposażona w 3
pompy: kotła, detergentu i wody. Maszyna wyposażona w 2 termostaty
bezpieczeństwa, 1 wył. ciśnienia.

Wyłącznik mechaniczny max ciśnienia. Zawór opróżniający boiler, dzięki
temu rozwiązaniu eliminuje się osadzanie kamienia w kotle, wydłuża się
żywotność kotłą, dwa zbiornik 5 l. na waodę i chemię, kompletna gama
akcesorii.

Obszary zastosowań Spożywka i rolnictwo: Usługi gastronomiczne
(przemysł spożywczy, spożywka, napoje, winnica). Hotele,
szkolnictwo i opieka zdrowotna. Przemysłu (przemysł, transport,
myjnie, salony samochodowe). Dystrybutorzy samochodów, warsztaty
samochodowe, auto detailing.
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