
Fisa tehnica

Fortador Pro Electra

Ce este Fortador Pro Electra?
Nr.1 pe piață, aparat dotat cu 3 furtunuri de spălare, spălare cu

presiune cu apă la 160 bar, abur cald uscat sau umed la 16 bar,

detergent fierbinte cu abur, corp din aluminiu, ecran tactil cu funcție

de autodiagnosticare: alerte informând despre necesitatea curățării

filtrului, detartrajului, controlului pistolului și senzorilor din

rezervoare.



Accesorii incluse:

Combinația de spălat cu înaltă presiune și curățător cu abur Fortador PRO

ELECTRA este singurul dispozitiv electric de pe piață care combină funcții

disponibile anterior în mașini separate.

Performanța ridicată atinge presiunea maximă de ABUR de până la 16 BAR

și presiunea spălării cu jet de apă 160 BAR. Aparatul este proiectat pentru

instalare trifazată de 400 V.

Accesorii incluse:

• Pistoale cu abur anti-ars RL 20 – 2 buc.

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

• Lancie scurta cu duză variabilă (50 cm) – 1 buc

• Furtun de spălare cu presiune cu pistol și lancie lungă – 1buc

• Curele de transport – 2 buc

• Trusă pentru reparații – 1 buc 



Specificații tehnice

Temperatura de funcționare a aburului 120-140 oC

Temperatura în boiler 260 otermostat 
regulat

Capacitatea cazan 14,5 litri

Touch Screen Display DA

Timp de preîncălzire 2-7 min

Capacitatea recipientului de apă / rezervor 
detergent

20 L / 5 L

Nivel de zgomot 60-78 dB

Tensiune și frecvență 3 faze / 380-400 
V / 50-60 Hz

Greutatea netă 95 kg

Dimensiuni (W – L – H) 50 cm x 86 cm 
x 91 cm

Materialul carcasei Aluminiu

Materialul boilerului Oțel inox

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 (kW) 11 kW sau 
15,5 kW

Conexiune directă cu apă DA

Aparatul este echivalentul electric al PRO Deluxe DIESEL

HYBRID, dar spre deosebire de acesta are un cazan încorporat cu o

capacitate de până la 14,5 litri și o pompă suplimentară de înaltă

presiune cu o capacitate de 160 Bar! Rezervoarele pentru detergent

și apă sunt încorporate, astfel încât funcționarea mobilă este

disponibilă ca și cea staționară cu conexiune directă cu apă.



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


