
Parné čističe pre strojárenský priemysel 

Hlavným problémom v procese čistenia v strojárenstve je 
čistenie strojov a robotov od tukov, olejov a povrchových 
nečistôt. Najlepším riešením pre ich rozpustenie je para. 
Tecnovap je jednou z mála spoločností, ktoré sa môžu 
pochváliť schopnosťou poskytnúť parné čističe 
s napájacími kapacitami od 3,6 kW do 40 kW, čo 
umožňuje poskytnúť zákazníkom výrobok, ktorý najviac 
zodpovedá jeho potrebám. 
Parné čističe sú vhodné na čistenie všetkých detailov 
strojárskeho zariadenia, ktoré zvyčajne nie je možné 
dobre vyčistiť tradičnými systémami, pretože nie je možné 
strojové zariadenie namočiť vysokým tlakom vody, alebo 
preto, že nie je možné použiť pri čistení detergenty. 
Riešením pre všetky tieto problémy je využitie parných 
čističov, ktoré vyrábajú suchú paru pri teplote 180°C 
a tlaku 10 bar. 

Parné čističe sú: 

- ohľaduplné k životnému prostrediu 

- jednoducho sa používajú, sú skladné 

- úsporné –  spotreba o 40% menej práce a o 90% menej vody 

- vysoká teplota suchej pary zničí baktérie na čistenom povrchu 

- čistený povrch je okamžite suchý a ihneď použiteľný 

- efektívne – šetria čas, peniaze, náklady na pracovné sily 

- možnosť vybaviť mokro/suchým vysávačom k okamžitému odstrá-

neniu rozpustených nečistôt 

- možnosť použiť špeciálne čistiace prípravky k urýchleniu čistenia 

plochy 

Pre bližšie informácie kontaktujte dovozcu parných čističov Tecnovap  

GREEN CLEANING s.r.o. Zvolen  

www.greencleaning.sk    tel: 0911 088 098    mail: info@greencleaning.sk 

Parný čistič: 

- čistí a dezinfikuje aj bez použitia chemikálií 

- čistí a leští pulty a zariadenia z nerez ocele 

- čistí aj ťažko dostupné miesta (škáry, štrbiny) 

- odstraňuje olej a nečistoty z výrobných strojov,  

  z výrobkov 

- čistí podlahy, stoly, vane, rošty, súčiastky atď. 



Chcete si parný čistič kúpiť?    www.greencleaning.sk    info@greencleaning.sk  

Chcete si objednať službu?       www.porteko.sk               info@porteko.sk 

STEAM POWER   
parný čistič  

a tlakový čistič 

STEAM POWER PLUS  
parný čistič a vysokotlako-

vý čistič a vysávač 

Steam Box VAC IND 
parný čistič a vysávač priemyselný 

STEAM TURBO 
parný čistič  

a vysávač 

3 v 1 2 v 1 2 v 1 

Výkon  11,1—22,15 kW 

Tlak 10 bar 

Množ.pary 17,5—33,8 kg/h 

Teplota pary 183 °C 

Napájanie 400-50/60 V-Hz 

Celonerezový stroj s priamym 

pripojením na vodu.  Možnosť regulácie 

množstva pary. Digitálny displej 

zobrazuje potrebu  údržby bojlera. 

Automatické dopĺňanie vody do bojlera. 

Priemyselný čistič STEAM POWER a STEAM TURBO kombinuje 

možnosť parného čističa, vysokotlakového čističa a vysávača. 

Tým sa stáva multifunkčným strojom s ochranou IPX5. 

Celonerezové prevedenie s nádržami a s priamym pripojením 

na vodu.  Možnosť regulácie tlaku vody, tlaku a množstva 

pary. 

Neobmedzená tvorba pary vďaka automatickému dopĺňaniu 

bojlera vodou. 

Digitálny displej zobrazuje prevádzkové hodiny, tlak, teplotu a 

potrebu  údržby bojlera. Možnosť výberu príslušenstva podľa 

potreby. 

Výkon  4 kW Tlakový čistič 

Tlak 0 až 150 bar  

Prietok vody 780 L/hod  

Parný čistič Výkon kW 10,8 až 36 

Teplota pary 183 °C  

 Tlak pary Bar 1 až 10 

Vysávač Výkon kW 3 

 Prietok vzduchu m3/h 320 

 V-Hz 400-50/60 Napájanie 

Multifunkčné  stroje  pre  rôzne  odmasťovacie  a  čistiace  úlohy  

Steam Tech 
parný čistič a vysávač profesionálny 

Výkon  11,1—22,15 kW 

Tlak 10 bar 

Množ.pary 17,5—33,8 kg/h 

Teplota pary 183 °C 

Napájanie 400-50/60 V-Hz 

Stroj s nerez bojlerom a PE telom.  Veľké 

nádrže na vodu. Možnosť regulácie 

množstva pary. Digitálny displej s 

ukazovateľom tlaku, teploty, 

prevádzkových hodín, údržby bojlera. 

Automatické dopĺňanie vody do bojlera. 


