
De Steambox Industrial (400V - 10 bar) in 
een RVS uitvoering beschikt over een geïn-
tegreerde stofzuiger, uitgerust met induc-
tieturbine.

Bovendien beschikt de Steambox Vac Indus-
trial over een turbo stoomfunctie, auto-
matisch vulsysteem met niveaucontrole in 
de ketel, turbine (10.000 uur), een reinigs-
middeleninjectie en directe water toevoer 
aansluiting. Tevens bevat de stoomreiniger 
een digitaal display met druk- en urenteller.

Het grote voordeel is dat dankzij de ‘‘True 
Temp’’ technologie de reiniger, na het 
hervullen, direct weer inzetbaar is (zonder 
opwarmtijd)!

De stoomreiniger beschikt over een wa-
ter- en chemietoevoer incl. een heet water 
injectie om vervuiling te ontdoen van het 
oppervlak. Het verbruik kan naar wens wor-
den ingesteld

the greenest way to clean

STEAMBOX VAC INDUSTRIAL
De industriële stoomreiniger
met zuigfunctie & True Temp
technologie!



De stoomreinigers van Tecnovap zijn zéér effectief in gebruik, 
vanwege o.a. de hoge stoomproductie, zuinig energieverbruik 
en vermindert waterverbruik. De stoomreinigers zijn geschikt 
voor zowel initiële reiniging als het onderhoud en dieptereiniging 
van (complexe) oppervlakken. Het zijn de krachtigste in zijn 
soort en zéér kalkongevoelig.

Een Tecnovap stoomreiniger is geschikt voor vele toepassingen! 
Een uitgebreid overzicht van alle Tecnovap stoomreinigers en 
toepassingen vindt u op www.innovibv.nl.

Boiler inhoud
Watertank inhoud
Chemie inhoud
Werkdruk
Stoom productie
Stoom temperatuur
Voeding
Max. vermogen
Kabellengte
Gewicht
Afmeting

10-14,4: 11 l / 20,75: 12,5 l
20 liter
20 liter
10 bar
291 - 388 - 564 g/minuut
180 °C
400V (50/60 Hz)
11,1 - 15,8 - 22,15 kW
8 m
113 kg
115 x 65 x 125 cm (LxBxH)

Selectie accessoires Steambox Vac Industrial

De stoomreiniger Steambox Vac Industrial wordt exclusief accessoires geleverd. Een uitgebreid overzicht van alle acces-
soires, behorende bij de Steambox Vac Industrial, vindt u op www.innovibv.nl.
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Toepasbaar voor o.a.

Productwijzigingen onder voorbehoud

Waarom een Tecnovap stoomreiniger?

Specificaties Steambox Vac Industrial


