
 

Mobiele stoomreiniger oliegestookt  

IS80 

Deze machine is één van de krachtigste machines op de markt. Ze beschikt over een verwarmingscapaciteit van 80 

kW geleverd door een moderne oliegestookte technologie die geurloos is.  

De onvergelijkbare kracht van de IS 80 is de vrucht van de associatie tussen onze technologie met de 

verwarmingsspiraal (zie schema) en een brander van 80 kW.   

Dit zorgt ervoor dat een maximale druk van 30 bar bereikt wordt voor 168 kg / uur stoom op momenten dat 

extreme ontvetting vereist wordt.  

Het percentage vochtigheid van de stoom kan op ieder moment aangepast worden.  

Het onbetwistbaar voordeel van dit model IS 80 is het aansluiten op het lichtnet. 

Toepassingen 

 Reinigen en ontvetten van productiemachines, 

gereedschapswerktuigen en industriële uitrusting. 

 Ontvetting van metaalbewerkingsmachines,... 

 Industrieel onderhoud. 

 Reinigen van lassporen, persen,... 

NIEUW Continu systeem zonder ketel : 

Het water wordt  door de verwarmingsspiraal gepompt en wordt verwarmd door het 

intern verwarmingselement. Het water wordt stoom voor de uitgang van de 

verwarmingsspiraal en komt onmiddellijk in de flexibel terecht. 

Technische kenmerken 

Druk van de stoom (Bar) 30 

Max. temperatuur van de stoom (°C) 200 

Waterverbruik / uur (L) 80 

Gemiddelde autonomie (min.)* Onbeperkt 

Capaciteit waterreservoir (L) Onbeperkt 

Verwarmingsenergie Brandstof 

Kracht (W) 80000 

Spanning (V) 220 

Vereiste stroomsterkte (A) 16 

Gemiddelde verwarmingstijd (min.) 4 

Gewicht van machine zonder accessoires (kg) 160 

Afmetingen (mm) 1300x1550x900 

Capaciteit zeepreservoir (L) 20 

Lengte stoomflexibel (m) Max. 30 

Stofzuiger Niet beschikbaar 

Machine vervaardigd uit Inox 

Verwarmingsspiraal vervaardigd uit Staal (optie : inox) 

Lengte verwarmingsspiraal (m) 30 

Certificaten CE, IPX4 

 

Standaard toebehoren 
 1 Stoomslang 

 1 Set borstels 

Optioneel toebehoren 
 Stoomslang 30m 

 Set stoomlansen 

Voordelen van de machine 
 Nieuwe verwarmingstechnologie zonder ketel 

 80kW, 168kg/uur stoom 

 Regelbaar stoomdebiet 

 Continue werking 
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