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En bekväm ryggsäck som bärs av operatören, som
ger full rörelsefrihet och är enkel att använda.
Fördelarna med tekniken
• Inget vattenspray - Så man slipper litervis med
vatten överallt!

• Portabel och säker - rengöring kan även utföras
under kontorstid

• Ingen extern energikälla krävs - Inga sladdar med
snubbelrisk eller bullriga generatorer
• Ingen sand som blåses ut ur skarvar - Inga floder
med sand eller lösgjord asfalt

• Miljövänligt - vår unika rengöringsteknologi är tillverkad av förnybara material och är baserad på en
sockertensid istället för att vara oljebaserad, vilket
gör den helt biologiskt nedbrytbar.

• Inga avskärmningar behövs för förvaring, allt ryms i
ryggsäcken

• Rengöringsstaven har inga rörliga delar - inga
underhållskostnader eller utbytesdelar krävs.

• Inga skador p.g.a. högtryckstvättning
• Helt ljudlös - rengöring kan utföras på kvällen.

Hur fungerar det?
Apparaturen är kopplad till en ergonomisk stav som

nas på ett par sekunder

är designad att garantera snabb, pålitlig och enkel

- en operatör kan avlägsna många tuggummi varje

hantering med maximal borttagning av tuggummi.

timma utan att allmänheten störs. Detta är mer

Där finns en smart pump som injicerar 3 ml per
sekund av vätskan in
i staven, vilket är den
exakta mängden som
krävs för att ge ett konstant flöde av förångad
vätska. På kontaktområdet, avger den specialkonstruerade borsten

än dubbelt så effektivt som den bästa alternativa

Kombinationen av tryck,
värme och rengöringsvätska innebär att ett
tuggummi kan avlägsnas
på ett par sekunder

en PH-neutral och säker

produkten.
Ecogum-maskinen eliminerar
behovet av högtrycksslangar,
farliga kemikalier och sprejning
av oönskade områden vilket gör
det mycket lämpligt för arbete
både i bebodda och trafikerade
områden. Den höga kvaliteten
och robusta konstruktionen av

ånga som avdunstar tuggummit, vilket sedan kan

Ecogum Maxi innebär att den har en kontinuerlig

borstas bort. Kombinationen av tryck, värme och

driftcykel på ett minimum av åtta timmar.

rengöringsvätska innebär att tuggummit kan avlägswww.blueandgreen.se

Robust bärbar kärra
Konstruerad av stål med gummihjul och velcro-fästen, detta gör det enkelt att flytta runt
ryggsäcken.

Stav med
hjulsystem
Det ergonomiskt designade hjulsystemet
för staven tar bort vikten från den, vilket
gör rengöringsprocessen vänligare mot
operatörens armar.

Borstar
Vi har ett stort urval av borstar för att passa dina individuella behov
som alla säljs separat.

Den mest miljövänliga tekniken för tuggummiborttagning
som finns.
www.blueandgreen.se
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Miljövänlig
Enkel att använda
Extremt portabel
Lång batteritid
Handhållen kontroll
Hårt robust ytterhölje av ABS

Blue & Green
Quality chemicals

www.blueandgreen.se

