
Fisa tehnica

Fortador Volt Mini

Ce este Fortador Volt Mini?
Fortador Volt MINI este ideal pentru furnizorii de servicii de curățare și

dezinfecție. În ultimii câțiva ani, curățarea cu abur a devenit metoda preferată

pentru curățarea și igienizarea unei varietăți de lucruri, inclusiv case, birouri,

unități medicale și multe tipuri diferite de afaceri comerciale, împreună cu tot

felul de vehicule. Fortador Volt MINI este ideal pentru furnizorii de servicii de

curățare și dezinfecție.

Aparat de curatat cu abur portabil

Pentru uz de birou și rezidenția



Accesorii incluse:

Accesorii incluse:

• Furtun și pistol abur uscat 2,25 m

• Prelungiri Furtun

• Două tipuri de Lancie

• Perii pentru furtun

• Recipient pentru umplerea aparatului cu apă

• Sanifog

• Lavete

În primul rând, obțineți un furtun de 4,5 metri, care este cu 1,5 metri mai lung

decât furtunurile pe care le obțineți de la majoritatea celorlaltor aparate de

curățare cu abur de calitate comercială. Atunci când este combinat cu cablul

său lung de alimentare, puteți introduce acest aparat de curățat în spații greu

accesibile în care cu aparate mai mari cu aburi nu se poate intra.

La fel ca și alte mașini de curățat cu abur Fortador, Volt MINI vine cu o

selecție remarcabilă de accesorii și atașamente, care realizează rapid

orice lucrare de curățare.



Specificații tehnice

Temperatura de funcționare a aburului 120-140 oC

Temperatura în boiler 170o termostat 

regulat

Presiunea aburului 7 Bar

Timp de preîncălzire 5 min

Capacitatea recipientului de apă 2 L

Nivel de zgomot 60 dB

Tensiune și frecvență 230 V

Greutatea netă 7,5 kg

Dimensiuni (W – L – H) 42 cm x 29cm x 

35 cm

Materialul carcasei Plastic / Oțel

Materialul boilerului 304 ACSI

Sistem de detartraj DA

Sistem anti-îngheț DA

Consum de energie electrică (W) 1650

Portabilitate și putere maximă cu aparatul de curățat cu abur portabil Fortador Volt MiniAcest aparat de curățat cu abur extrem de 

portabil este ușor, cântărind doar 7,5 Kg, permițând operatorilor să îl mute cu ușurință în orice mașină și să o transporte la locul 

de muncă.

Ca și alte aburi Fortador, boilerul lui Volt MINI se încălzește rapid, producând abur în doar cinci minute. Spre deosebire de alte 

aparate cu aburi portabile comerciale mici pentru curățare, Volt MINI funcționează și la presiune și temperaturi ridicate, 

oferindu-vă o putere de abur de 7 Bar la o temperatură maximă de 170 de grade Celsius. Aparatul este realizat din oțel inoxidabil 

AISI 304 de înaltă rezistență, ceea ce atestă durabilitatea acestuia.



Accesorii opționale:

2. Cărucior

2. Steam Mop

Steam Mop unifică puterea și capacitatea de curățare / degresare a

aburului uscat cu microfibra, fiind o tehnologie care este capabilă

să capteze murdăria și praful datorită încărcării electrostatice.

Mopul cu abur uscat este soluția practică pentru curățarea

eficientă a oricărui tip de podea sau pardoseală.

Căruciorul metalic vă permite o mobilitate 

mai bună împreună cu accesorii și produsele 

dvs. de curățare.



Accesorii opționale:

4. Dedurizator de apă 

Lamborghini

Dacă veți utiliza apă demineralizată în

loc de apă de la robinet, va crește

durata de viață al aparatului.

6. 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

5. Lavete microfibre – 51 buc


