
SG 4/4
Compacte stoomreiniger SG 4/4 met sterke stoomdruk van 4 bar, traploze regeling van het 

stoomvolume en VapoHydro-functie voor perfecte reiniging en gecertificeerde desinfectie 

zonder chemicaliën.
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 Gecertificeerde en zeer effectieve desinfectie

 Oppervlaktedesinfectie volgens EN 16615 bewezen door een extern 

laboratorium.

 Effectief spectrum bacteriedodend en beperkt virusdodend PLUS.

 Desinfectie zonder chemicaliën

 Hulpbronnenbesparend en residuvrij, aangezien alleen water wordt 

gebruikt voor het reinigen.

 Hoogste veiligheidsniveau, aangezien de ontwikkeling van multiresis-

tente kiemen wordt voorkomen.

 Twee-tank-systeem

 Het schoonwaterreservoir kan permanent worden gevuld omdat boi-

ler en tank van elkaar zijn gescheiden.

 Omdat altijd maar een deel van het totale volume wordt verhit, ont-

staat in een handomdraai een constant stoombeeld.

 VapoHydro

 Dankzij VapoHydro kan de stoomsterkte traploos worden aangepast 

aan elke reinigingstaak.

 Naast de stoomdruk kan ook de verzadiging van maximale stoom tot 

aan heet water traploos worden ingesteld.
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TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

SG 4/4

 Geringe opwarmtijd
 Pomp voor het vullen van de verwarmingsketel

Technische gegevens
Bestelnr.  1.092-104.0

EAN Code  4039784943117

Spanning V 220 – 240

Verwarmingsvermogen W 2300

Tankinhoud l 4

Kabellengte m 7,5

Stoomdruk bar max. 4

Gewicht zonder accessoires kg 8

Afmetingen (L × B × H) mm 475 × 320 × 275

Frequentie Hz 50 – 60

Temperatuur ketel °C max. 145

Uitrusting
Stoomslang met handgreep  
Stoombuizen 2x  
Vloermondstuk  1x met lamellen / 1x met borstelharen

Handsproeier  
Ronde borstel, zwart  
Bekledingszuigmond met borstel  
Powersproeier  
Puntstraalsproeier  
  Bij de levering inbegrepen      
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Bestelnr. Hoeveelheid Prijs Beschrijving

Sproeiers

Handsproeier 1 2.884-280.0 1 Stuk(s) Voor het reinigen van douchecabines, wandtegels en nog 
veel meer. Kan met of zonder hoes gebruikt worden



Raammondstuk 2 2.863-025.0 1 Stuk(s) Raamsproeier voor bijzonder eenvoudige en grondige reini-
ging van glas, ramen of spiegels met de stoomreiniger.



Borstelset

Set ronde borstels 3 2.863-264.0 4 Stuk(s) Praktische set ronde borstels met twee zwarte en twee gele 
borstels. Perfect voor gebruik in verschillende gebieden.



Set ronde borstels met messing 
borstelhaar

4 2.863-061.0 3 Stuk(s) Voor het eenvoudig verwijderen van hardnekkig vuil, aange-
koekt vuil op het ovenrooster. Niet geschikt voor gevoelige 
oppervlakken als hout of plastic



Voegborstelset 5 2.863-324.0 Moeiteloze en efficiënte reiniging van spleten en voegen, 
alles zonder chemische reinigingsmiddelen: de praktische 
set met voegborstels bestaat uit vier zwarte borstels en is 
perfect voor het reinigen van tegelvoegen.



Doekensets

Microvezel doekenset Badkamer 6 2.863-171.0 4 Stuk(s) Doekenset voor stoomreiniging in de badkamer: 2 microve-
zel doeken, 1 schuurdoek voor het verwijderen van hard-
nekkige kalk- en zeepresten en 1 polijstdoek voor een 
streep- en pluisloos schoonmaakresultaat



Microvezel doekenset Keuken 7 2.863-172.0 4 Stuk(s) Doekenset voor stoomreiniging in de keuken: twee vloer-
doeken van microvezel, één microvezel soft-overtrek voor 
handsproeiers en één doek voor het streeploos reinigen en 
onderhouden van roestvrijstalen oppervlakken



Microvezel doekenset Vloer 8 2.863-173.0 2 Stuk(s) 2 soft vloerdoeken voor betere oplossing en opname van 
het vuil. Voor perfect schone vloeren.



Set microvezel-overtrekken voor 
de handsproeier

9 2.863-270.0 2 Stuk(s) Set met twee overtrekken voor de handsproeier. De over-
trekken zijn gemaakt van hoogwaardige microvezel - voor 
het optimaal losmaken en opnemen van vuil.



Doekenset Vloer 10 6.369-481.0 5 Stuk(s) Set van 5 vloerdoeken van hoogwaardige katoen. Pluisvrij, 
absorberend en sterk



Overige

Behangafstoomtool 11 2.863-062.0 1 Stuk(s) Voor het eenvoudig verwijderen van vloerbedekking en 
lijmresten met stoom



Reserveset O-ringen 12 2.884-312.0 22 Stuk(s) Voor het vervangen van de O-ringen bij diverse toebehoren 
voor stoomreinigers, inclusief de veiligheidsdop, verlenging 
puntsproeier, stoomslang en verbinding met het stoomstrijk-
ijzer.



  Bij de levering inbegrepen        Beschikbaar toebehoren     
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Bestelnr. Aantal
Nominale 
diameter Breedte Lengte Prijs Beschrijving

Stoomreinigers / Stoomstofzuigers

Trechter 1 4.013-030.0 1 Stuk(s) Vultrechter met geïntegreerde zeef, voor gemakkelijk en 
veilig vullen van de watertank.



Vloerzuigmond met borstels SG 
4/4

2 6.906-185.0 1 Stuk(s) Vloerzuigmond met extra borstelharen voor het verwijderen 
van hardnekkig vuil. Gebruik met en zonder vloerdoek 
mogelijk.



Vloermondstuk SG 4/4 3 2.885-465.0 Geoptimaliseerd stoomgebruik en een groter reinigingsop-
pervlak - het innovatieve vloermondstuk belooft nog betere 
reinigingsresultaten. Kan worden gebruikt met alle beschik-
bare vloerdoeken.



Stoomslang 4 4.322-046.0 1 Stuk(s) Aansluitslang met greep en schakelaar, lengte 2,5 m. 
Verlengbuis 5 4.127-024.0 1 Stuk(s) De verlengbuis vergroot de inzetbaarheid van onze SG 4/4 

stoomreiniger en maakt comfortabel en rug-vriendelijk 
schoonmaken van vloeren mogelijk.



SG 4/4 trolley 6 6.962-239.0 1 Stuk(s) Verchroomde metalen trolley voor eenvoudig transport van 
de SG 4/4 stoomreiniger. Dankzij het geïntegreerde opberg-
vak zijn alle accessoires die je meeneemt altijd binnen 
handbereik opgeborgen.
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