
Even stoom afblazen!  

Verleng de levensduur van je batterijen door gebruik te maken van de Energic Plus-stoomreinigers

Waarom je beter kiest voor stoom- in plaats van hogedrukreiniging:
1. Grondig en snel reinigen van de batterij.
2. Bespaar water en voorkom een overmatige hoeveelheid water in het batterijcompartiment. Dit is beter voor je portemonnee, het milieu en 

je batterij!
3. Dankzij de hoge temperatuur (150-170 °C) reinigt stoom veel effectiever dan hogedrukwaterstralen. 
4. Door het gebruik van een stoomreiniger blijft je werkomgeving droog en schoon.
5. Kan gebruikt worden in combinatie met een reinigingsmiddel om een nog betere reiniging en een perfecte neutralisatie van het 

batterijoppervlak te bekomen.
6. Deze stoomreinigers zijn niet enkel beperkt tot gebruik voor batterijen. Je kunt de AQ steam ook gebruiken voor het reinigen van je muren, 

vloeren, machines, gereedschappen ...

Vuile batterijen? Onderschat de mogelijke schadelijke gevolgen niet!
Na een goede reiniging kan de batterijcapaciteit met 10% toenemen! 
Batterijzuur, vuil en stof kunnen lekstromen veroorzaken, waardoor de batterij zichzelf ontlaadt. Hierdoor raakt de batterij uit balans. 
Een propere batterij is essentieel en er is geen betere manier om dit te bereiken dan met een stoomreiniger. 

IN CHARGE OF YOUR BATTERIES
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IN CHARGE OF YOUR BATTERIES

AQ steam
voor occasioneel gebruik

Behuizing: roestvrij staal
Max. vermogen: 3400 W

Voltage: 230 V / 50 Hz
Bedrijfsdruk: 6,5 bar

Thermisch vermogen: 2900 kcal/h
Max. stoomtemperatuur: 165 °C

Waterverbruik: 4,25 l/h

Inhoud detergentreservoir: 5 l
Inhoud watertank: 10 l

Afmetingen: 440 x 680 x 1020 mm
Gewicht: 35 kg

REF 115TA4701

AQ steam pro
voor dagelijks en intensief gebruik

Behuizing: roestvrij staal
Max. vermogen: 6000 W

Voltage: 400 V / 50 Hz
Bedrijfsdruk: 7 bar

Thermisch vermogen: 5160 kcal/h
Max. stoomtemperatuur: 170 °C

Waterverbruik: 7,50 l/h

Inhoud detergentreservoir: 5 l
Inhoud watertank: 20 l

Afmetingen: 440 x 680 x 1020 mm
Gewicht: 35 kg

REF 165TA7502

Ontdek ons gamma industriële stoomreinigers: de AQ steam en de AQ steam pro
• Professionele stoomreinigers voor je batterijen en industriële toestellen
• Uitgerust met:

• laag waterpeil- en ‘gebruiksklaar’-indicator
• manometer
• overdrukventiel
• veiligheidsthermostaat

• Wordt geleverd met meerdere accessoires om het gebruikerscomfort te verhogen

Misschien heb je ook interesse in ...

Zuurneutralisator, 10 l
Opgelet: dit is een geconcentreerd 
product. Voeg 9 liter water toe aan 1 liter 
zuurneutralisator voor een optimaal resultaat. 
1 fles van 10 liter kan 100 liter oplossing 
produceren.

REF 164TA2598


