AUTO’S REINIGEN
MET STOOM!

OPTIMA STOOMREINIGER
De Optima is een stoomapparaat dat speciaal ontwikkeld is voor het reinigen van
auto’s, vrachtwagens, caravans, campers en boten. Stoom is bij de juiste combinatie
van druk, vochtigheid en temperatuur de ideale reiniger die chemicaliën overbodig
maakt! Veilig voor de auto en bovendien ontzettend milieuvriendelijk.
Met de Optima stoomreiniger wordt een
auto volledig gereinigd met gemiddeld 3
liter water. Zowel het interieur als
exterieur kan met stoom perfect gereinigd
worden zonder gebruik van chemicaliën.

De stoom zorgt ervoor dat de vervuilingen
losgeweekt worden waarna deze met de
speciale microvezeldoek van het oppervlak worden afgenomen. Dit resulteert in
een perfect schoon exterieur en fris en
bacterievrij interieur.

www.verhagenleiden.nl

Optima Diesel

Optima Krachtstroom

230 V 350 W

380 V 12/18/27 KW

8-10 BAR

8-10 BAR

120ºC

120ºC

1800 GRAM/MIN

600/900/1333 GRAM/MIN

178ºC

178ºC

2-3 MIN

10/6/6 MIN

WATERTANK INHOUD

20 L

2x 20 L

DIESELTANK INHOUD

20 L

-

DIESELVERBRUIK

2 L PER UUR

-

WATERVERBRUIK

VOLTAGE / VERMOGEN
WERKDRUK
WERK TEMPERATUUR
STOOMOPBRENGST
BOILER TEMPERATUUR
OPWARMTIJD

MAX 0,6 L/MIN (regelbaar)

MAX 0,6 L/MIN (regelbaar)

SLANGAANSLUITING

2x

2x

VASTE WATERAANSLUITING

JA

JA

CHEMIE INJECTIE

NEE

NEE

AFZUIGUNIT

NEE

NEE

10 OF 15 M

10 OF 15 M

1x ZWENK, 2x VAST

1x ZWENK, 2x VAST

105X64X120 CM

105X64X120 CM

82 KG

75 KG

LENGTE STOOMSLANG
WIELEN
AFMETINGEN LXBXH
GEWICHT

VLOERMATTEN

DORPELS EN DEURSTIJLEN

INTERIEUR REINIGEN

De vloermatten in een voertuig staan het
meest in contact met vervuilingen en
bacteriën. Stoom is de meest effectieve
vorm van reiniging. Bacteriën worden
gedood en vieze plekken verwijderd.

Waar traditionele wasstraten ophouden
gaat de Optima Steamer door. De
dorpels en deurstijlen van een voertuig
zijn altijd lastig schoon te maken. De
Optima reinigt uitstekend op moeilijk
bereikbare plaatsen.

Het reinigen van stoffen en leren
interieurs is zeer eenvoudig. De stoom
zorgt ervoor dat vervuilingen snel
verdwijnen en bacteriën gedood worden.
Het interieur hoeft niet te drogen en kan
meteen in gebruik worden genomen.
Altijd een fris en schoon interieur!

BEDIENING

AANSLUITINGEN

TOEBEHOREN

De Optima is eenvoudig te bedienen en
binnen een aantal minuten gebruiksklaar. De lampjes op het dashboard
geven aan wanneer het water- en diesel
niveau te laag is. De drukmeter geeft de
druk van de boiler aan.

De Optima beschikt standaard over een
aansluiting voor twee stoomslangen,
vaste wateraansluiting en waterniveau
regelaar. Met de vaste wateraansluiting
kan de machine op een kraan of losse
watertank aangesloten worden. Het
vochtniveau van de stoom is met een
ventiel instelbaar.

Om voertuigen te reinigen heeft u enkel
twee stoomslangen en een aantal
microvezeldoeken nodig. De microvezeldoeken nemen de vervuilingen op die de
stoom losweekt. De blauwe slang is
voor het exterieur en interieur. De
zwarte slang wordt gebruikt voor de
velgen en vloermatten.
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