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Art.nr. 9107.02 Join Super Steam 3400 SCV stoomreiniger   

 
Onze lagedruk stoomapparatuur reinigt tot in de perfectie en kent eindeloos veel toepassingen. Deze professionele, in-
dustriële stoomtechniek is vooral uitermate geschikt voor intensieve reiniging van hardnekkige of slecht bereikbare ver-
vuilingen.  

PRODUCT INFO 

De innovatieve 230 V  modellen uit de Join Super Steam serie staan voor 
kwaliteit. Aan de sterke RVS behuizing, geavanceerde elektronische stu-
ring en andere hoogwaardige materialen is te zien, dat deze serie ont-
worpen is voor de professionele en industriële markt. Door de moderne 
techniek en de kracht van stoom reinigt u vrijwel zonder moeite. De do-
seerbare chemie-injectie kan eenvoudig vanaf de slag bediend worden. 
De machine is geschikt voor continu gebruik en heft een zeer snelle op-
warmtijd (6 minuten). 

De moderne elektronica stuurt de hoogwaardige verwarmingselementen 
in de RVS boiler aan met gebruikmaking van vele sensoren, waaronder 
elektronische waterniveauregeling en droogkookbeveiliging met ‘auto 
switch off’. De machine wordt vanaf de slang met een veilig laag voltage 
aangestuurd. De verwarmingselementen zijn in de ketel gelast, d.w.z. dat 
er geen lekkages door pakkingen of afdichtingen kunnen ontstaan. De 
hoogwaardige materialen en jarenlange doorontwikkeling hebben ge-
zorgd voor een betrouwbare, gebruiksvriendelijke en effectieve reiniger. 

Bij elke machine wordt een uitgebreide set met opzetstukken, 
borstels en andere accessoires geleverd. 

Technische gegevens Model 3400 SC/V 
Netspanning: 230V 400V 
Vermogen: 3400 Watt 
Stoomdruk: 6,5 bar 
Systeemtemperatuur: 165°C 
Continue inzet: ja 
Reinigingsmiddelpomp: ja 
Inhoud watertank: 5 liter 
Inhoud chemietank: 1 liter 
Stoomvolumeregeling: traploos 
Stof- en waterzuiger: inclusief 
Boiler uitvoering: RVS 
Leeg gewicht: 24kg 
Afmetingen totaal: 580/440/1000mm 
Beschermingsklasse/isolatie: 1/spatwaterdicht 
Technische keuringen: TUV en GSA 
Alarmering: bij water tekort automatische afslag 

■ Snelle en makkelijke reiniging in geval van 
…onderhoudswerkzaamheden 
■ Speciaal programma voor paraffineverwijdering 
■ Gering waterverbruik, derhalve ook milieuvriendelijk en 
…eventueel lage afvoerkosten 
■ Universeel inzetbaar 
■ Desinfecterende werking 
■ Zuiger en reinigingsmiddel direkt aan het pistool te 
…bedienen 
■ Duidelijke instructie/uitleg bij aflevering 

De oplossing voor paraffineresten verwijdering 
 

Stoomreiniger - Reinigingsmiddel - Droog/natzuiger 

WX Oil-Quick 
Een zeer bijzonder reinigings-/ontvettingsmiddel met 
opmerkelijke eigenschappen. Houdt paraffine en stol-
bare vetten vloeibaar. 
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Art.nr. 9107.05 Join Super Steam 3400 SCV stoomreiniger  VERHUUR 

 

Lage druk stoomreiniger, type Join Super Steam 3400 SCV is ook te huur.  

Compleet met droog/natzuiger en hulpstukken. 

PRODUCT INFO 

HUURPERIODE:  

1 dag ( Minimale huurperiode )  

BORGSOM: 

Onze machines en gereedschappen vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde. 

Daarom vragen wij van particuliere klanten en bedrijven, welke geen rekeningklant van ons zijn, een borgsom. 

REINIGING, REPARATIE en SLIJTAGE: 

De machines en gereedschappen die u huurt zijn schoon en verkeren in goede staat. Dat betekent dat wij er vanuit 

gaan, dat u het gehuurde ook zo weer terugbrengt. Is dit niet het geval, dan zijn wij genoodzaakt reinigings- en/of repa-

ratiekosten in rekening te brengen. 

VERBRUIKSARTIKELEN: 

Reinigingsmiddel Aqua Quick wordt naar verbruik berekend en wordt in ruime mate bij het apparaat meegeleverd. Niet 

gebruikt reinigingsmiddel worden uiteraard teruggenomen. 

BEZORGEN en OPHALEN: 

Indien u tijdig opdracht geeft, kunnen wij de goederen tegen vergoeding van transportkosten bezorgen en ophalen. 


