
 

SGV 6/5 *EU 1.092-000.0 kal. týden 17/2014 

SGV 8/5 *EU 1.092-010.0 kal. týden 17/2014 

info o produktu na lince: +420 777 580 404

Parní vysavač  SGV 6/5 a SGV 8/5 



 
 Technické údaje 

SGV 6/5 SGV 8/5 

Topný výkon (W) 3000  3000  

Délka kabelu (m) 7,5  7,5  

Napětí (V) 220-240  220-240  

Objem nádrže (l) 5  5  

Frekvence (Hz) 50 50 

Tlak páry (bar) 6  8 

Hmotnost bez příslušenství (kg) 39 40  

Hlučnost (dB(A)) [běžná/eco!efficiency] 67/64 67/64 

info o produktu na lince: +420 777 580 404



 
 
 Produktový technický list 

SGV 8/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Užitek pro zákazníka 

 Jednoduchá obsluha přátelská pro 
uživatele a krátká doba zapracování díky 
přepínači Easy Operation a 
ergonomickému příslušenství k řízení 
funkcí páry a sání  

 Hygienická čistota garantovaná funkcí 
chemického a vlastního čištění   

 Úspora nákladů a práce v prostorách 
citlivých na hluk díky režimu 
eco!efficiency  

 Uložení příslušenství vždy na dosah, 
zajištěné proti ztrátě a znečištění  

Myšlenka produktu 

Oba parní vysavače SGV 6/5 a SGV 8/5 
představují důslednou realizaci požadavků 
zákazníků na čištění párou s mnohostrannými 
možnostmi použití. SGV spojuje funkce dvou 
zařízení: parního čističe a vysavače pro 
vysávání mokrých a suchých nečistot. Tak 
může uživatel pouze v jednom pracovním 
kroku (1kroková metoda) vytvářet páru, s její 
pomocí čistit a současně odsávat 
kondenzovanou vodu. U koncepce zařízení 
byl kladen důraz především na obsluhu 
přátelskou pro uživatele, specifické programy 
podle druhu čištění a uložení příslušenství 
zabezpečené proti ztrátě.  

Technické údaje 

Napětí                                              220-240 V 

Topný výkon                                        3000 W 

Objem nádrže                                              5 l  

Délka kabelu                                           7,5 m 

Tlak páry                                                8 bar 

Hmotnost bez příslušenství                     40 kg 

Hlučnost                                             67 dB(A) 

Hlučnost eco!efficiency                      64 dB(A) 

Rozměry           640 mm x 495 mm x 965 mm                                                                         

Uvedení na trh 

Kal. týden 17/2014     (pouze EU, GB, CH) 

Standardní příslušenství 

Parní hadice s rukojetí 
 
 
Parní trubice  
 
 
Podlahová hubice  
 
 
Ruční hubice 
 
 
Malé hubice 

Objednací číslo 

SGV 8/5 *EU                                1.092-010.0 

Oblast použití  

   nemocnice, zdravotnícké zarízení
wellness, 
potravinárské závody (masokombináty)
jídelny, restaurace

autodílny, obchody

info o produktu na lince: +420 777 580 404



SGV 6/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Užitek pro zákazníka 

 Jednoduchá obsluha přátelská pro 
uživatele a krátká doba zapracování 
pomocí přepínače Easy Operation a 
ergonomickému příslušenství k řízení 
funkcí páry a sání  

 
 Uložení příslušenství vždy na dosah, 

zajištěné proti ztrátě a znečištění  

Myšlenka produktu 

Oba parní vysavače SGV 6/5 a SGV 8/5 
představují důslednou realizaci požadavků 
zákazníků na čištění párou s mnohostrannými 
možnostmi použití. SGV spojuje funkce dvou 
zařízení: parního čističe a vysavače pro 
vysávání mokrých a suchých nečistot. Tak 
může uživatel pouze v jednom pracovním 
kroku (1kroková metoda) vytvářet páru, s její 
pomocí čistit a současně odsávat 
kondenzovanou vodu. U koncepce zařízení 
byl důraz kladen především na obsluhu 
přátelskou pro uživatele, specifické programy 
podle druhu čištění a uložení příslušenství 
zabezpečené proti ztrátě.  

Technické údaje 

Napětí                                              220-240 V 

Topný výkon                                        3000 W 

Objem nádrže                                              5 l  

Délka kabelu                                           7,5 m 

Tlak páry                                                6 bar 

Hmotnost bez příslušenství                    39 kg 

Hlučnost                                             67 dB(A) 

Hlučnost eco!efficiency                      64 dB(A) 

Rozměry           640 mm x 495 mm x 965 mm 

Uvedení na trh 

Kal. týden 17/2014 (pouze EU, GB, CH) 

Standardní příslušenství 

Parní hadice s rukojetí 
 
 
Parní trubky  
 
 
Podlahová hubice  
 
 
Ruční hubice 
 
 
Malé hubice 

Objednací čísla 

SGV 6/5 *EU                                1.092-000.0 

  Produktový technický list 

Oblast použití  

   nemocnice, zdravotnícké zarízení
wellness, 
potravinárské závody (masokombináty)
jídelny, restaurace

autodílny, obchody

info o produktu na lince: +420 777 580 404



 
Přehled znaků produktu 

Panel Easy 
Operation 
 

Uložení 
příslušenství  

Nádrž na čistou 
vodu 

Nádrž na čisticí 
prostředek 

Adaptér 
Samočištění 

2 kolečka 

Rukojeť 

Otočný hák na 
kabel 

Nádrž na 
špinavou vodu 

Držák 
příslušenství 

Parkovací poloha 
Podlahová hubice 

Upevnění sací 
hadice 

2 vodicí kolečka 
+ 
pojistná brzda 

Připojení sací 
hadice 

Chyt 

Displej 

info o produktu na lince: +420 777 580 404



 
Přehled znaků produktu

 

Větrací otvor k sušení příslušenství   

Vyjímatelný koš 
příslušenství  

info o produktu na lince: +420 777 580 404



 

 
Charakteristika   

Motiv Popis vybavení Užitek pro zákazníka 

 
 
 

Funkce samočištění a proplachu  
(pouze SGV 8/5) 

Po použití čisticího prostředku bude čisticí 
prostředek, který se nachází v systému, 
vypláchnut. Po ukončení pracovního procesu se 
zařízení vyčistí.  

 
 
 

Regulace vody-páry a přepínač 
zapínání/vypínání pro funkci odsávání 
na rukojeti.  

Tyto funkce lze rychle a flexibilně upravovat během 
používání. To řešení šetří čas a je příjemné pro 
zákazníka. 
 

Režim eco!efficiency 
(pouze SGV 8/5) 

V režimu eco!efficiency může zákazník snížit 
spotřebu elektrické energie a tím šetřit náklady. 
Kromě toho se v režimu eco!efficiency výrazně 
minimalizuje hlučnost zařízení (3dB(A)), což 
předurčuje zařízení pro používání v prostorách 
citlivých na hluk.  

Uložení příslušenství Příslušenství je uloženo zabezpečené proti ztrátě a 
znečištění přímo ve stroji, resp. na stroji. Je tak 
kdykoli po ruce a čistě uložené. Díky větracímu 
otvoru ve víku může příslušenství uschnout.  

info o produktu na lince: +420 777 580 404



 

Advantage Feature 

 
 
 
 
 
 

Ergonomie Důležité funkce jako regulace vody/páry a přepínač 
zapínání/vypínání pro funkci odsávání lze jednoduše nastavit na 
hrukojeti. Uživatel může během celé doby používání obsluhovat 
zařízení flexibilně a bez námahy, aniž by se musel ohýbat.  

Koncept přátelský 
pro uživatele 

Příslušenství je snadno dostupné a bezpečně uložené proti 
ztrátě. Koš na příslušenství umožňuje uživateli jednoduché 
vyjímání hubic i jejich čištění. Kabel je prakticky integrována 
vzadu na stroji. Trubky, podlahová hubice a hadice jsou 
upevněny přímo na stroji.  

Hygienický systém  Po každém použití chemie v zařízení musí být proveden 
proplach. Další práce v jiných programech není jinak možná. 
Zabrání se tak usazení čisticího prostředku v systému. Po použití 
zařízení lze celý systém vyčistit zevnitř funkcí samočištění. Tak je 
zajištěno, že žádné zbytky nečistot nezůstanou ulpělé v systému. 
To prodlužuje životnost zařízení.  

Cílová skupina  
 

Použití • Odstraňování tuků a olejů na kovovém povrchu 
• Čištění kuchyní 
• Wellness atd. 

Objednací číslo SGV 6/5: 1.092-000.0                    SGV 8/5: 1.092-010.0 

 
Hygienické čištění plnou parou. 

 
USP 
Rukojeť, koš příslušenství integrovaný ve stroji, funkce 
samočištění a proplachu (SGV 8/5) 

Rukojeť 
Ergonomie 
Rychlé ovládání po celou dobu 
používání 

Koš na příslušenství 
integrovaný ve stroji  
Přátelský pro uživatele 
Snadné vyjímání příslušenství 

Funkce samočištění a 
proplachu (SGV 8/5) 
Hygienický systém 
Delší životnost 

SGV 6/5 a 8/5 
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Charakteristika

info o produktu na lince: +420 777 580 404
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