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Nieuwe stoomreiniger van Kärcher voor
professioneel gebruik

Uniek zelfreinigingssysteem voor
hygiënische zuiverheid
Hoogstraten, februari 2015 – Strenge hygiënenormen, voornamelijk in
de Food Processing Industry, liggen aan de basis van de ontwikkeling
van de nieuwe Kärcher-stoomreiniger SGV 8/5. De automatische
zelfreiniging verhindert de kiemvorming binnenin het apparaat.

Door middel van stoom verwijdert het apparaat zelfs hardnekkige
afzettingen van olie, kalk of zeepresten en daarmee ook de
voedingsbodem voor kiemen en bacteriën. In één en dezelfde
beweging wordt het gecondenseerde water onmiddellijk weer
opgezogen. De gelijkmatige stoomopbrengst en de continue hoge druk
van 8 bar dragen bij tot een efficiënte en hygiënische reiniging.

Om bijzonder hardnekkige vlekken aan te pakken, kan reinigingsmiddel
in een dosering van 0,5 tot 3% aan het koude water toegevoegd
worden. Om afzetting of kiemontwikkeling te vermijden, kunnen
slangen, pompen en buizen na elk gebruik automatisch nagespoeld
worden, zeker na gebruik van reinigingsmiddel of het verwijderen van
kleverige vlekken. Zo is de gebruiker beschermd tegen de vorming van
aerosolen.

De ergonomische handgreep is handig voor elke gebruiker, ongeacht
ervaring of lichaamsbouw. Dankzij de bedieningselementen kan de
gebruiker snel en comfortabel, zelfs tijdens het gebruik, verschillende
programma’s kiezen. Zo kan de opzuigfunctie naar behoefte aan- of
uitgezet worden, of wordt de hoeveelheid stoom met een draaiknop
geregeld. Het koudwaterreservoir kan zelfs tijdens het gebruik
uitgenomen en bijgevuld worden, zonder dat het toestel de werkplek
moet verlaten. Een verklikkerlicht op het bedieningspaneel waarschuwt
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de gebruiker bij lage waterstand.

In de eco-efficiencymodus werkt het toestel door een lager toerental
zeer zuinig, zonder aan stoomkracht in te boeten. Het geluidsniveau is
daarbij gereduceerd tot 64 dB(A). Toebehoren zoals een handsproeier
en borstelopzetstukken worden op een handige manier op het toestel
opgeborgen, o.a. in een uitneembare mand. Dankzij de rechtopstaande
constructie en de grote wielen is het apparaat zonder extra inspanning
makkelijk te transporteren; ook trappen vormen hierbij geen hindernis.

SGV 8/5
Vermogen (W)

3.000

Kabellengte (m)

7,5

Stroomsoort (V)

220-240

Tankinhoud (l)

5

Frequentie (Hz)

50

Stoomdruk (bar)

8

Gewicht zonder toebehoren (kg)

40

Geluidsniveau (dB(A)) (normaal/eco-efficiency)
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De nieuwe Kärcher-stoomreiniger SGV 8/5 voor professioneel gebruik.
De automatische zelfreiniging voorkomt kiemvorming in het apparaat.

Het gelijkmatige stoomdebiet aan de zuigmond en de constante druk
van 8 bar dragen bij tot een efficiënte en hygiënische reiniging.

Het toestel verwijdert met stoom zelfs de meest hardnekkige afzettingen van olie,
kalk of zeepresten en daarmee ook de voedingsbodem voor kiemen en bacteriën.
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De ergonomisch gevormde handgreep is uitzonderlijk klein zodat ook
gebruikers met kleine handen het toestel makkelijk kunnen hanteren.

Strenge hygiënenormen, voornamelijk in de Food Processing Industry,
liggen aan de basis van de ontwikkeling van de nieuwe Kärcherstoomreiniger SGV 8/5.

