
OTTIMO PROFI MAX 
URZĄDZENIE  PAROWE

• Ciągłe wytwarzanie pary (bez przerw na nagrzewanie wody 
w bojlerze)

• Ciśnienie pary: 10 bar
• Wskaźnik ciśnienia
• Możliwość wzmocnienia działania pary detergentem - podwójna 

skuteczność
• Funkcja odkurzania
• Wydajność przemysłowa (duże powierzchnie)
• Bojler grzewczy ze stali nierdzewnej
• Funkcja czyszczenia mopem
• Sterowanie funkcjami w uchwycie węża
• Duża ilość akcesoriów dodatkowych
• Filtr wody
• Proste wyjmowanie zbiornika z brudną wodą
• Podwójna turbina wspomagająca zasysanie
• Elektroniczny sterownik z procesorem
• Możliwość mycia i osuszania w jednym cyklu (bez potrzeby 

uprzedniego zamiatania lub odkurzania)
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Pojemność zbiornika detergentu: 5 l

Zbiornik detergentu – poziom 
alarmowy:

Alarm wizualny i dźwie-
kowy

Podawana ilość detergentu: 10 ml / min

Ciśnienie: 10 bar

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Łączny pobór mocy: 3200 W

Materiał bojlera: Stal nierdzewna AISI 304

Pojemność bojlera: 2 l

Pojemność zbiornika zasobniko-
wego:

5 l

Wytwarzanie pary: Przepływ ciągły

Temp. pary w bojlerze: 180°C

Poziom alarmowy wody: Alarm wizualny i dźwię-
kowy

Sygnalizacja gotowości do pracy: Wizualna

Niskie napięcie w uchwycie: 9 V

Czas podgrzewania: 4 minuty

Przewód zasilający: 7 m

Regulacja ciśnienia pary w uchwy-
cie węża:

tak

Wymiary: 440 mm x 465 mm x 707 
mm

Waga netto: 35,0 kg

Posiadany certyfikat: CE

Gwarancja: 2 lata (przy zastosowaniu 
niekomercyjnym) lub 1rok 
(przy zastosowaniu ko-
mercyjnym) z możliwością 
przedłużenia

Moc ssąca: 21,5 Kpa

Sterowanie funkcjami w uchwycie 
węża:

tak

Pojemność zbiornika wody brud-
nej:

6,5 l

Obudowa: stal

Wydajność parowa – I stopień: 73 gr / min

Wydajność parowa – II stopień: 84 gr / min

Wydajność parowa – III stopień: 100 g / min
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* akcesoria standardowe są wliczone do ceny urządzenia

Chcesz zapytać czy nasze urządzenie może pomóc w Twoim problemie? 

Chętnie porozmawiamy! Przeprowadzimy pokaz skuteczności urządzenia!

email: biuro@ewart24.pl    telefon: 33 307 04 47   telefon: +48 607 577 566

www.ewart24.pl

Akcesoria standardowe

OTTIMO PROFI MAX - posiada szeroki wachlarz zastosowań we wszystkich dziedzinach przemysłu i działalności 

usługowej, także tam, gdzie trzeba uporać się z wyjątkowo ciężkimi zabrudzeniami. Dzięki nowoczesnej technologii 

(dwa zbiorniki) możliwa jest praca bez przerwy przez długi czas, zależnie od potrzeb użytkownika. W przypadku 

niedoboru wody urządzenie jest w każdej chwili przygotowane do ponownego napełnienia (technologia dwóch 

zbiorników). Nawet podczas czyszczenia rozległych powierzchni (podłogi) urządzenie, dysponując znaczną mocą, 

wytwarza stale parę o właściwych parametrach. Użytkownik nie jest zmuszony do uciążliwego wyczekiwania na 

gotowość urządzenia do pracy.

Akcesoria dodatkowe

Informacje

Chcesz otrzymać ofertę a nie masz 
czasu pisać ani dzwonić ? Zeskanuj 

kod poniżej.

06 - Szczotka 40 cm
07 - Nakładka z listwą szczotkową 40 cm
08 - Nakładka z listwą plastikową 40 cm
09 - Nakładka z listwą gumową 40 cm
10 - Listwa ściągająca
11 - Ssawka z dyszą mosiężną
12 - Dysza
13 - Szczotka prostokątna
14 - Listwa ściągająca 15 cm (ssąca)
15 - Nakładka szczotkowa 15 cm
16 - Nakładka z listwą gumową 15 cm
17 - Ssawka pozioma
18 - Szczotka prostokątna z miękkim włosiem
19 - Szczotka prostokątna z włosiem poliestrowym
20 - Szczotka prostokątna z włosiem stalowym
21 - Szczotka prostokątna z włosiem mosiężnym
22 - Podbierak do lodu
23 - Przejściówka uniwersalna
24 - Klucz do korka spustowego
25 - Szczotka 30 mm z włosiem stalowym
26 - Szczotka 30 mm z włosiem poliestrowym
27 - Szczotka 60 mm z czarnym włosiem poliestro-
wym
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01 - Wąż parowy 5 m (para / detergent)
02 - Wąż ssąco-parowy 3,45 m
03 - Rury przedłużające (para/ssanie) 50 cm
04 - Rura przedłużająca – (tylko para) 50 cm
05 - Końcówka transparentna (pranie, odkurzanie)
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12 - Ssawka gumowa 25 cm
13 - Ssawka gumowa 15 cm
14 - Lanca aluminiowa
15 - Ssawka pionowa
16 - Szczotka z bardzo miękkim włosiem
17 - Dysza aluminiowa
18 - Adapter do węża „ssanie-para”
19 - Ssawka rotacyjna
20 - Wąż ssąco-parowy 5 m
21 - Wąż samochodowy
22 - Szczotka 60 mm z miękkim włosiem
23 - Szczotka 60 mm z czerwonym włosiem polie-
strowym
24 - Przepychacz do syfonów
25 - Szczotka 38 mm z włosiem mosiężnym
26 - Szczotka 38 mm z włosiem poliestrowym
27 - Szczotka 38 mm z włosiem stalowym
28 - Szczotka 30 mm z miękkim włosiem
29 - Ściereczka z mikrofibry 32 x 32 cm
30 - Mikrofibra do ssawki 30 cm
31 - Mikrofibra do szczotki 15 cm
32 - Ściereczka z mikrofibry
33 - Ściereczka z mikrofibry do szyb 40 x 40 cm
34 - Ściereczka zmikrofibry 50 x 60 cm
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01 - Mop podłogowy
02 - Ściereczka do mopa podłogowego
03 - Mop ścienny
04 - Ściereczka do mopa ściennego
05 - Ssawka 30 cm
06 - Szczotka gumowa 30 cm
07 - Szczotka z włosiem poliestrowym 30 cm
08 - Szczotka plastikowa 30 cm
09 - Ssawka z dyszą i listwami gumowymi
10 - Ssawka 15 cm
11- Szczotka z włosiem poliestrowym 15 cm
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