
Fisa tehnica

Fortador Pro Max / 

Fortador Pro Max Deluxe

Ce este Fortador Pro Max / Pro Max Deluxe:

Fortador PRO Max / Pro Max Deluxe sunt aparate de curățat cu abur 

diesel hibrid plug-in, fiind cea mai nouă generație a acestui model 

popular, echipament complet pentru curățare interioară și exterioară ale 

autoturismelor, la domiciliul clienților.

.

Motor Lamborghini® cu consum de 0,6 Litri per oră!

Consum de curent electric de numai 1,8 Kw per oră, 

inclusiv aspirare!



Accesorii incluse:

Cele două modele diferă la presiunea aburului Pro Max 

are maximum 16 Bari, iar Pro Max Deluxe are 20 Bari.

Accesorii incluse:

• Pistoale cu abur anti-ars RL 30 - 2 buc.

• Furtun de abur cu presiune, izolat (10 m ) - 2 buc.

• Furtun cu extensie dublă de abur și aspirare de 5m

• Set de 15 accesorii diferite

• Posibilitatea de a aplica detergent fierbinte sau ceară 

fierbinte cu abur (2 recipiente de detergent separat)

Dezinfecție:

Microorganismele tind să trăiască pe multe suprafețe interioare, 

transformând cabina unui vehicul într-un mediu toxic. Particulele nedorite 

nu trăiesc doar pe suprafețe, ci și în adâncul unor componente ale 

vehiculului, pe care aburul le poate ucide și elimina cu ușurință datorită 

efectului său natural de sterilizare.



Specificații tehnice

Temperatura de funcționare a aburului 120-140 oC

Temperatura în boiler 260o termostat 
regulat

Număr boilere 2

Capacitatea totală a boilerului 11,5 l

Timp de preîncălzire 2-7 min

Capacitatea recipientului de apă / motorină / 
rezervor detergent nr. 1 / rez. Detergent nr. 2

25 L / 15,5 L / 
5 L / 5 L

Nivel de zgomot 60 - 78 dB

Tensiune și frecvență 220-230 V / 
50-60 Hz

Consum de motorină 0.6 litri

Greutatea netă 200 kg

Dimensiuni (W – L – H) 77 cm x 140 
cm x 112 cm

Materialul carcasei Aluminiu

Materialul boilerului Oțel inox

Sistem de încălzire a combustibilului DA

Sistem de detartraj DA

Furnizare de detergenți fierbinți DA

Buton de oprire în caz de urgență DA

Protecție împotriva șocurilor electrice DA

Consum de energie electrică (W) 650 + 1150 
(aspirator)

Temperatura:

Controlul temperaturii aburului produs este un aspect important, deoarece 

anumite suprafețe ale vehiculelor pot suferi daune dacă temperatura aburului 

este prea ridicată. Fortador Pro Max permite operatorilor să aleagă temperatura 

necesară pentru detalii amănunțite, permițând acestui aparat de curățat cu abur 

pentru masină să elimine sarea și murdăria de pe drum, în timp ce schimbă la 

temperaturi mai scăzute pentru suprafețe mai delicate din cabină.



Accesorii opționale:

1. Cargo slider

Cargo slider este un element vital pentru a ușura 

munca de zi cu zi a celor care lucrează cu 

echipamente de curățare cu abur uscat pe teren. De 

asemenea, permite separarea corectă a detergenților, 

ceea ce este necesar de fiecare dată când utilizați 

detergent. Astfel echipamentul poate fi transportat 

ușor și în siguranță.

2. Furtun de prelungire furtun cu abur 10 m
Este un accesoriu suplimentar de prelungire al 

furtunului de abur, foarte recomandat dacă doriți să 

curățați numai cu abur până la 20 de metri de la 

aparat, pentru o mobilitate îmbunătățită. Furtunele 

de abur incluse în preț având numai 10m.



Accesorii opționale:

3. Generatoare de curent Power Bank V-series 

(Small 3 kW)

Seria Fortador Power Bank V este o alternativă la generatoarele de 

alimentare pe benzină sau pe gaz. Power Bank este echipat un 

inverter și două baterii. Se încarcă prin conectarea la o priză 

standard de 220V sau panouri solare instalate pe acoperișul mașinii 

sau instalația solară a casei, a atelierului sau a spălătoriei auto.

Alte avantaje:

• Nu generează gaze de eșapament

• Nu generează sunet enervant

• Vă permiteți să lucrați pănă la 10 

ore non-stop cu Fortador Pro Max 

/ Fortador Pro Max Deluxe



Accesorii opționale:

4. Furtun cu pistol de abur și 

aspirare 10 m

Este un accesoriu suplimentar foarte recomandat dacă doriți să curățați 

interiorul vehiculelor, precum autobuze, camioane, trenuri, tramvaie 

etc., pentru o mobilitate îmbunătățită. Furtunul de abur și aspirare 

inclus în preț având numai 4m.

5. Dedurizator de apă 

Lamborghini
Dacă veți utiliza apă demineralizată în 

loc de apă de la robinet, va crește durata 

de viață al aparatului.

6. Filtre de rezervă:
• Filtru pentru arzatoare

• Filtru pentru detergent

• Filtru pentru apă

7. Starter kit - set of detergents
Include:

• Blue magic wash

• Green magic hand wash and wax

• Yellow interior Cleaner

• Heavy degreaser for motor si rotile

• White nano wax

• 50 to 1 Glass cleaner

• LeatherVinylTrimProtectant

• Paint Cleaner

• Gel pentru anvelope

• 36 x lavetă cu microfibră “16X16” negru sau 

verde (exterior)

• 12 x lavetă cu microfibră “16X16” verde 

(interior)

• 2 x Fortador filtru de diesel (60 microni)

• 6 x Pulverizator

• Fortador șapcă de basebal

• Masca Fortador

8. Lavete microfibre – 51 buc


