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Patenterad tryckmätningsteknologi

LITEN OCH SMIDIG
Kompakt format
och låg vikt

Hill Evo är en liten och smidig ångtvätt som trots det
kompakta formatet har hela 8 bars tryck. Precis som
alla Tecnovaps maskiner har även Hill Evo ett 2-tankssystem där vatten fylls på i en behållare separerad ifrån
ångpannan, som i sin tur är utrustad med en nivågivare
som säkerställer en korrekt vattennivå i ångpannan
vilket garanterar ett jämnt flöde av ånga utan avbrott.
Den digitala panelen aviserar bland annat om när det
är dags att kalka av maskinen. OWI* är standard och
innebär att ytan kan sköljas av med hett vatten.

GEDIGEN
Ångpanna i rostfritt
syrafast stål
ANVÄNDARVÄNLIG
Väl synliga
kontrollampor
för vattenbrist
och uppnått
arbetstryck
KRAFTFULL
Hela 8 bars
arbetstryck

Ånga är en oöverträffad metod för att rengöra på
djupet. Tecnovap är ett företag som specialiserat sig
på utveckling av maskiner som rengör med ånga.
Tecnovaps maskiner använder torr och överhettad
ånga under tryck. Fördelen med torr ånga är de
mycket små mängderna vatten som rengöringsprocessen efterlämnar. Fördelen med överhettad ånga är den
mycket höga temperaturen som, förutom att lösgöra
ytsmuts, öppnar upp porerna i underlaget och därmed
kommer åt att lösgöra också djupt sittande ingrodd
smuts. Fördelen med högt tryck är att ångflödet fungerar som tryckluft och blåser bort den lösgjorda smutsen.
Den höga temperaturen på ångan ger inte bara
ett synligt rent resultat, ytorna desinficeras samtidigt.
Mikroorganismer som bakterier, virus, kvalster, löss och
loppor elimineras effektivt, inklusive dess ägg elimineras
effektivt, vilket betyder att processen utrotar problemet.

1

än

00

lig stä

ing

Ånga - 100 % rent

*Overheated Water Injection (OWI) är
en sköljfunktion med mycket hett vatten
och låg vattenförbrukning
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Några av fördelarna med Hill Evo
• Kraftfull, hela 8 bars tryck
• Mångsidig, både ånga och OWI*
• Smidig, kompakt format och låg vikt
• Stort utbud av tillbehör t.ex. ångmopp, ångstrykjärn
och en multifunktionell städvagn

Miljöv

Den industriella ångpannan är av rostfritt syrafast stål
med ett patenterat värmeelement (kompakt format
med hög effekt, och utbytbart) och en patenterad
elektromagnetisk vattennivågivare (True Temp™)
som styr 2-tanksystemet och garanterar ett kraftfullt
och kontinuerligt ångflöde utan onödiga avbrott.

% ren

t

8

10 års
garanti

MILJÖVÄNLIG
Endast vanligt
kranvatten används

Ångan rengör också ytor där traditionell städning går
bet, inklusive sanering av klotter och tuggummi.
Med en maskin från Tecnovap är det slut på skrymslen,
vrår, svåra fläckar, trånga, smala och omöjliga utrymmen som inte går att rengöra!
Rengöring med ånga är dessutom miljövänlig, maskinen behöver endast kranvatten för att producera ånga.
Förutom att skona miljön så kan de ofta allergiframkallande städkemikalierna uteslutas, eller åtminstone
minimeras.
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Steam hose 3 m. Art.No. 1302i3WV1
Extension tube 415 mm (2 included with the
machine only) Art.No. 12030GV1
Triangular brush 130 mm Art.No. 120500V1
Window cleaner 240 mm Art.No. 120600V1
Rectangular brush 300 mm Art.No. 120400V1
Steam lance 270 mm Art.No. 120730V1
Nylon brush Ø 28 mm
Art.No. 120716 (10 u./pack)
Stainless steel brush Ø 28 mm
Art.No. 120709 (10 u./pack)
Brass brush Ø 28 mm
Art.No. 120717 (10 u./pack)
Small triangular brush 45 mm
Art.No. 120713 (10 u./pack)
Nylon brush Ø 60 mm
Art.No. 120718 (10 u./pack)
Steam scraper 50 mm
Art.No. 120723 (10 u./pack)
Steam plunger 60 mm
Art.No. 120721 (10 u./pack)
Steel wool pad Art.No. 120712 (10 u./pack)

Extra tillbehör
Har du behov av ytterligare tillbehör
som t.ex. ångmopp, ångstrykjärn,
ångstrykbräda, filter så finns alla
tillbehör på tillbehörsbladet och på
vår hemsida.
Teknisk information
Ångpanna utförande

Rostfritt stål med utbytbara värmeelement, elektromagnetisk vattennivå
reglering, True Temp™

Vattentank volym (liter)

3,0

Arbetstryck (bar/psi)

8 / 116

Ångtemperatur (° C)

170

Ångproduktion (g/min / kg/h)

62 / 3,7

Nätspänning (V, Hz)

230, 50-60

Ytterhölje

Rostfritt stål BA

Ångpanna volym (liter)

1,5

Maximal effekt (W)

2450

Sladd anslutning elnät (m)

5

Ångpanna effekt (W)

2400

Vikt (kg)

16

Vi förbehåller oss för eventuella tryckfel samt produktändringar

Orange Clean AB
Box 2046
169 02 Solna

Besöksadress
Bergshöjden 4-6
Sundbyberg

Telefon

Telefax

08-628 23 10

08-733 90 70

Bank
Svenska
Handelsbanken

VAT No SE556223285901
Bankgiro.
952-9041

