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• Lille og handy
• Let at anvende
• Lavt støjniveau 
• Stor arbejdsradius
• Op til 2 timers driftstid
• Store baghjul og drejelige forhjul
• Integreret opbevaringskurv og parkering for spraylanse

Tekniske data

Spænding .............................................................................. 230 V
Pumpe, max. flow ...............................................................Se tabel
Pumpe, max. tryk...................................................................20 bar
Pumpe effekt .......................................................................... 25 W
Volumen, kemibeholder ........................................................12 liter
Støjniveau..........................................................................58 dB(A)
Højde ..................................................................................900 mm
Bredde ................................................................................390 mm
Længde/dybde....................................................................760 mm
Vægt uden tilbehør ................................................................9,3 kg
Max. længde spiralslange.......................................................7,5 m
Ledningslængde ......................................................................15 m

    
Professionel spraymaskine til indendørs desinficering, hvor 
der kræves ekstra fokus på god hygiejne, som f.eks. sygehuse, 
klinikker, plejehjem, kantiner, restauranter, skoler, børnehaver og i 
offentlige transportmidler. 
Desinficering ved hjælp af en sprayer gør det muligt at udlægge en 
fin tåge af desinfektionsmiddel hurtigt og effektiv samtidig med, at 
man også får fordelt desinfektionsmidlet på vanskeligt tilgængelige 
steder. 

Den indbyggede pumpe med et arbejdstryk på 20 bar sørger for 
kontinuerlig spredning af desinfektionsvæsken. Maskinen kan 
anvendes med mange forskellige typer af desinfektionsmiddel.*

Maskinen leveres med en 50cm lang spraylanse for enden af 
en 7,5m spiralslange, som gør det nemt at nå høje eller svært 
tilgængelige steder. Der medfølger tre forskellige keramiske 
dyser som kan anvendes afhængigt af den pågældende opgave. 
Dyserne kan også monteres direkte på håndtaget.

Sanipro er udstyret med en stor 12 L beholder til desinfektionsvæske. 
Anvender man den mindste af dyserne, giver det en driftstid på 
hele to timer med en flow rate på 105 ml/min. 
En kurv er monteret på styrebøjlen til opbevaring af forskellige 
remedier. På siden af kurven kan spraylansen fastgøres, når 
maskinen ikke er i brug.

Alt i alt en meget alsidig spraymaskine, som er nem at betjene og 
manøvrere, har en stor arbejdsradius og lang driftstid.

* Følg altid anvisningerne for det pågældende desinfektionsmiddel.
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Data for de medfølgende dyser

Dyse Flow rate (ml/min.) Væskeforbrug (l/t) Driftstid (min.) Dråbediameter (µm)
Grå 105 6,3 120 40

Grøn 160 9,6 75 60

Orange 200 12 60 80



Standardtilbehør
1. Spraylanse 50cm, komplet med håndtag, spiral-
 slange og grå dyse ...................................................80.42.0025
2. Grå dyse (105 ml/min.) .............................................81.60.0015
3. Grøn dyse (160 ml/min.) ...........................................81.60.0016
4. Orange dyse (200 ml/min.) .......................................81.60.0017
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