
A todo vapor!  

Prolongue a vida útil de suas baterias usando as máquinas de limpeza a vapor da Energic Plus

Por que deve optar por limpeza a vapor em vez de limpeza de alta pressão:
1. Limpeza completa e rápida da bateria.
2. Poupe água e evite uma quantidade excessiva de água na caixa da bateria. Isso é melhor para sua carteira, o meio ambiente e sua bateria!
3. O vapor limpa de maneira muito mais eficaz do que os jatos de água de alta pressão, graças à alta temperatura (150-170 ° C). 
4. Ao usar uma máquina de limpeza a vapor, seu ambiente de trabalho permanece seco e limpo.
5. Pode ser usado em combinação com detergente para obter uma limpeza ainda melhor e uma perfeita neutralização da superfície da 

bateria.
6. Essas máquinas de limpeza a vapor não são somente para limpar baterias Também pode usar o AQ steam para limpar paredes, chãos, 

máquinas, ferramentas ..

Baterias sujas?  Não subestime o dano potencial!
Após uma limpeza adequada, a capacidade da bateria pode aumentar em 10%! 
O ácido da bateria, a sujeira e a poeira podem causar fugas de corrente, fazendo com que a bateria se descarregue automaticamente. 
Consequentemente, a bateria fica desequilibrada. 
Uma bateria limpa é essencial e não há melhor maneira de mantê-la assim do que com uma máquina de limpeza a vapor. 

ENCARREGADO DE SUAS BATERIAS
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ENCARREGADO DE SUAS BATERIAS

AQ steam
para uso ocasional 

Caixa: aço inoxidável
Valor max: 3400 W

Voltagem: 230 V / 50 Hz
Pressão: 6,5 bar

Potência térmica: 2900 kcal/h
Temperatura max. do vapor: 165 ° C

Consumo de água: 4,25 l/h

Capacidade do tanque de detergente: 5 l
Capacidade do tanque de água: 10 l

Medidas: 440 x 680 x 1020 mm
Peso: 35 kg

REF 115TA4701

AQ steam pro
para uso diário e intenso 

Caixa: aço inoxidável
Valor max: 6000 W

Voltagem: 400 V / 50 Hz
Pressão: 7 bar

Potência térmica: 5160 kcal/h
Temperatura max. do vapor: 170 ° C

Consumo de água: 7,50 l/h

Capacidade do tanque de detergente: 5 l
Capacidade do tanque de água: 20 l

Medidas: 440 x 680 x 1020 mm
Peso: 35 kg

REF 165TA7502

Descubra a nossa gama de máquinas industriais de limpeza a vapor: o AQ steam e o AQ steam pro
• Máquinas de limpeza a vapor profissionais para suas baterias e equipamentos industriais
• Equipado com:

• indicador de nível água baixa e pronto para uso
• manómetro
• válvula de alívio de pressão
• termostato de segurança 

• Vem com vários acessórios para aumentar o conforto do usuário

Pode também precisar de...

Agente neutralizante de ácido, 10 l
Atenção: isto é um produto concentrado. 
Adicione 9 litros de água a 1 litro de agente 
neutralizador de ácido para obter os melhores 
resultados. 1 garrafa de 10 litros pode produzir 
100 litros de solução.

REF 164TA2598


