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Jednofazowa parownica wyposażona w automatyczny system uzupełniania wody, 
elektromechaniczny czujnik poziomu wody w bojlerze – True Temp, układ dozowania detergentu, 
odkurzacz do zbierania na mokro z zaworem  pływakowym. Cyfrowy termometr i miernik czasu 
pracy. Wózek z uchwytem na kabel, wąż i lance. Natrysk gorącej wody ułatwiający rozpuszczanie 
i spłukiwanie nawarstwionych zabrudzeń w standardzie urządzenia. 

 
 

Dane techniczne parownicy  

Bojler  Stal nierdzewna AISI 304 

Obudowa  
Górna obudowa: PE 

Dolna obudowa: stal lakierowana 

Pojemność bojlera l 5 

Pojemność zbiornika wody l 4 

Pojemność zbiornika chemii l 2 

Ciśnienie robocze bar 8 

Wydatek pary g/min 97 

Wydatek pary kg/h 5,9 

Temperatura pary °C 170 

Temperatura chemii °C 90 - 125 

Zasilanie V-Hz 230 - 50/60 

Moc maksymalna kW 3,65 

Moc bojlera kW 3,6 

Długość przewodu zasilającego m 8 

Dane techniczne odkurzacza 

Moc odkurzacza kW 1,2 

Pojemność odkurzacza l 14 

Przepływ powietrza m3/h 200 

Podciśnienie mm 2200 

 

Waga kg 14 

Wymiary opakowania cm 50 x 30 x 40 
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AKCESORIA PAROWNICY 

ZESTAW NATRYSKOWO-ODSYSAJĄCY STAR 6 BAR 
 

 

 

 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ  

• możliwość usunięcia zabrudzeń z karoserii samochodu (poza zabrudzeniami takimi jak błoto, piasek,      
  kamyczki) 
 

• czyszczenie i dezynfekcja miejsc trudnodostępnych takich jak: progi i szczeliny drzwi, koła, felgi   
  aluminiowe i kołpaki, elementy podwozia auta 
 

• czyszczenie, odplamianie powierzchni tekstylnych (siedzeń, dywaników, tapicerki i wycieraczek   
  samochodowych) poprzez podawanie pary wraz z możliwością odessania rozpuszczonych  
  zanieczyszczeń 

 

• dezynfekcja instalacji wentylacyjnej (usunięcie zalegających grzybów, bakterii, alergenów, roztoczy 
  oraz  innych pozostałości) wraz z usunięciem nieprzyjemnych zapachów z wnętrza pojazdu 

 

• odtłuszczanie i usuwanie zalegających zabrudzeń z maszyn i narzędzi warsztatowych 
 

 

 

     - wąż natryskowo-odsysający 4 m Star 10 bar         

     - 2 rury przedłużające                       

     - ssawa do posadzek                   

     - wkład guma/guma                           

     - wkład guma/szczotka 

     - wkładka do dywanów 

     - lanca parowa  

     - ssawa odsysająca 

     - ssawa natryskowo-odsysająca 

     - wkład guma/guma  

     - wkład guma/szczotka                                           

     - szczoteczka nylonowa  28 mm 

     - natryskowo-odsysający czyścik do okna 

     - ssawa do tapicerki ze stali nierdzewnej   

     - detergent Vapo-Clean 5l    

     - natryskowo-odsysająca ssawa z włosiem        

    -  ssawa do tapicerki ze stali nierdzewnej 

       

  

Cena parownicy JUNIOR STAR MAX 8 bar 

Wyślij zapytanie: info@parownice.info 

mailto:biuro@cleaningcompany.com.pl
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Jednofazowa parownica z podgrzewem spalinowym (diesel) w ramie i obudowie wykonanej 

ze stali nierdzewnej (stopień ochrony IPX5); wyposażona w automatyczny system uzupełniania 

wody, elektromechaniczny czujnik poziomu wody w bojlerze – True Temp, układ dozowania 

detergentu oraz bezpośrednie podłączenie wody z sieci. Możliwość pracy dwóch operatorów. 

Cyfrowy termometr, manometr i miernik czasu pracy. Natrysk gorącej wody ułatwiający 

rozpuszczanie i spłukiwanie nawarstwionych zabrudzeń w standardzie urządzenia. System 

"CALC" informujący o potrzebie czyszczenia bojlera. 

 

Opcja: Inwenter umożliwiający podłączenie urządzenia do akumulatora samochodowego. 

 
 
 

Dane techniczne parownicy  

Bojler  Stal nierdzewna AISI 316 L 

Obudowa  Stal nierdzewna AISI 304 BA 

Pojemność bojlera l 10,7 

Pojemność zbiornika wody l 35 

Pojemność zbiornika chemii l 18 

Zbiornika paliwa l 14 

Zużycie paliwa l/h 4 

Zużycie energii W 500 

Ciśnienie robocze bar 10 

Wydatek pary g/min 830 

Wydatek pary kg/h 55 

Temperatura pary °C 180 

Temperatura chemii °C 90 – 160 

Zasilanie V-Hz 230 V 1~: 12 V DC 

Moc maksymalna kW 40 
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OPRZYRZĄDOWANIE PAROWNICY 
ZESTAW NATRYSKOWY GEYSER 10 BAR 

 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ  

• gwarantuje usunięcie zabrudzeń z karoserii samochodu w krótkim czasie 

 

• dwa zbiorniki na wodę i detergent pozwalające na rzadsze ich napełnianie 

 

• możliwość pracy dwóch operatorów jednocześnie 

 

• dedykowana do ciągłej nieprzerwanej pracy  
 

• czyszczenie i dezynfekcja miejsc trudnodostępnych takich jak: progi i szczeliny drzwi, koła, felgi   
  aluminiowe i kołpaki, elementy podwozia auta 
 

• czyszczenie, odplamianie powierzchni tekstylnych (siedzeń, dywaników, tapicerki i wycieraczek   
  samochodowych) poprzez podawanie pary 

 

• dezynfekcja instalacji wentylacyjnej (usunięcie zalegających grzybów, bakterii, alergenów, roztoczy 
  oraz  innych pozostałości) wraz z usunięciem nieprzyjemnych zapachów z wnętrza pojazdu 

 

• odtłuszczanie i usuwanie zalegających zabrudzeń z maszyn i narzędzi warsztatowych 
 

 

 

               

 

- wąż natryskowy 8 m Geyser 10 bar 

- lanca 40 cm 

- dysza punktowa  

- dysza płaska 1 cm 

 

  

Cena parownicy STEAM SKY 10 bar 

Wyślij zapytanie: info@parownice.info 

mailto:biuro@cleaningcompany.com.pl
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AL. POPRZECZNA 76/12-16 

51-167 WROCŁAW 
 

Tel/Fax: (71) 79 36 51 

E-mail: info@parownice.info 
 

www.parownice.info 

mailto:info@parownice.info

