i-gum™
Alleen
geweldige
ideeën
blijven
plakken

Kauwgom of lijmresten
met gemak verwijderen.
Werkt op batterijen of gas.
De gebruiker draagt een comfortabele rugzak,
om vrij te bewegen en optimaal met de machine
te kunnen werken. Op de machine wordt een
ergonomische lans aangesloten. Deze is speciaal
ontworpen om kauwgom of lijmresten snel, zeker,
eenvoudig en volledig te verwijderen. Op het
moment van contact geeft de speciale borstel een
pH-neutraal en veilig enzym-stoommengsel af
dat kauwgom en lijm oplost. Vervolgens kan
het gemakkelijk afgeveegd worden. De i-gum kan
dus met gemak stickerresten verwijderen Naast de
comfortabele rugzak kunt u het apparaat
ook op de wielen vervoeren.

Veilig in gebruik
De i-gum is een gebruiksvriendelijke
machine die geschikt is voor
verschillende omgevingen en geen
schadelijke gassen of gevaarlijke
hitte uitstoot.

i-gum batterij

Binnen 6 seconden klaar
De i-gum heeft slechts 6 seconden
nodig om ongewenst kleverig materiaal
(kauwgom, stickers en lijm) te
verwijderen. Hiermee vergroot u uw
effectiviteit en reduceert u wachttijd.

Belangrijkste
kenmerken

i-gum B

Geen water of stroom nodig
Richt, om de machine in werking
te stellen, de lans op de vuile plek
die gereinigd moet worden,
en laat de i-gum vervolgens
haar magische werk doen.

i-gum G
Batterijen of gascilinders?
Kies tussen een i-gum met
batterijen of gascilinders.

Centrale bediening
De centrale bedieningselementen
zitten bovenaan in de steel.
Alle handelingen, schakelaars
en knoppen die u nodig hebt zijn
binnen handbereik.

Het oppervlak speelt geen rol
Hardhout, zachte vloeren, tarmac,
deuren, kasten, triplex, beton of
staal, de i-gum presteert maximaal
en verwijdert kleverige resten
altijd en overal.

Technische specificaties
i-gum® B

i-gum® G

Gewicht excl. Batterijen

9.4 kg

9.4 kg

Afmetingen (l x b x h)

34.7 x 33 x 50 cm

34.7 x 33 x 50 cm

Afmetingen met lans (l x w x h) 34.7 x 33 x 1127.65 cm

34.7 x 33 x 1127.65 cm

Gasverbruik

-

2.6 kg/u

Tankinhoud

2.5 L

2.5 L

Lithium-ionbatterijontsteking

-

i-power 7 batterij*

Ventilatorvermogen

-

DC 12 V | 4 W

Specificaties verwarmer

DC24 V 250 W

Max. temperatuur

104 °C

104 °C

Voeding/batterijtype

1 or 2 i-power 9/14 batterijen*

Gas & Li-on batterij

Specificaties batterij

25.2 V 14 Ah*

-

Gebruiksduur

50+ minuten met 1 i-power 14 batterij 8 uur met 2 gascilinders & 1 batterij
40+ minuten met 1 i-power 9 batterij

i-gumvloeistofgebruik

+/- 2 liters per uur

+/- 2 liters per uur

Type lader

Externe lader*

Stekkerlader

Lader

110-240V, 50/60Hz

110-240V, 50/60Hz

Materiaal

LLDPE, rotatiegegoten, spuit-en blaasgegoten ABS, PC en PP, alu en carbon

AN
AR TI

V1.01-20171108

1

E

G

*Batterijen en oplader kunnen apart besteld worden.
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