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industrial sanitizing
with ecological dry steam 

taşıt araçları



uygulama örnekleri 

• gösterge panellerinin, camların, 
döşemenin ve halıların temizlenmesi 

• aynı zamanda kimyasallar 
kullanılmadan koku giderme ve 
sterilizasyon 

• mikropların ve akarların öldürülmesiyle 
araç iç mekânının sanitizasyonu 

• döşemeler ve halıların birkaç saniye 
içinde kuru ve kullanıma hazır hale 
gelmesi 

• ulaşılması neredeyse imkansız olan 
köşe ve kısımların kolayca temizlenmesi 

• motorların ve şasilerin temizlenmesi 
• parlak cilalama 
• her yerde mobil çalışma 
• çeşitli araçlar için kullanım 
• yoğun su kullanılan geleneksel oto 

yıkama sistemlerine yönelik yasal 
kısıtlamalar açısından sınırsızlık 

• buhar teknolojisi ile, çalışanların 
kıyafetlerinin kirlenmesinin engellenmesi 

• nozül mesafesiyle buhar sıcaklığının 
kolayca ayarlanması

Buhar, güvenli ve kullanıcı dostu bir teknoloji olup 
doğru kullanıldığında otomobillerin boyasına zarar 
vermez. Otomobillere yönelik üretilen boyalar hava 
koşullarına oldukça dayanıklı olup, aşırı soğuk ve 
sıcaklara karşı dayanıklı olduğu farz edilmektedir. 
Otomobilin yüzeyinde oluşan buhar sıcaklığı buhar 
tabancası nozülünün ucuyla yüzey arasındaki 
mesafeye dayanır.
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Bir otomobili yıkamak için yalnızca 2 litre su yeterli

garajlar, limanlar, stok sahaları, gemiler, 
uçaklar ve otobüsleri temizleme 
konusunda uzmanlaşmış şirketler, gıda 
maddelerinin, balık ve hayvanların 
nakliyesi

nakliye

uygulama örnekleri 

• kokuların giderilmesi 
• döşemenin birkaç dakikada temizlenmesi 
• erişilmesi zor temizlik noktaları 
• motorların ve şasilerin temizlenmesi 
• şanzıman sistemlerinin ve yağ karterlerinin 

temizlenmesi 
• pencerelerin iz bırakılmadan temizlenmesi 
• patentli Twister turbo püskürtme borusuyla 

girdap etkisi parazitlere karşı etkili
platform temizliği mekanik parçalardöşeme temizliği

kapı basamağı
önce-sonra

steam master

Son yıllarda İtalyan trenlerinde parazit istilasına ilişkin 
birçok ciddi ve endişe verici durum yaşanmıştır. 
Trenitalia söz konusu sorunlarla mücadele etmek ve 
vagonlarını mümkün olan en iyi yöntemle temizleyerek 
sorunu kökten çözmek için doymuş kuru buhar 
teknolojisi kullanmaya karar vermiştir.

Buhar; motorlu araçların, trenlerin, uçakların 
gemilerin iç mekânlarındaki lekelerin sanitizasyonu 
ve çıkarılması için vazgeçilmezdir ayrıca ilgili 
aracın derhal kullanılabilmesi için kötü kokuları 
gidererek yüzeyleri kuru hale getirir.

Kapsamlı aksesuar çeşitleri, makineleri her 
türlü ortama adapte etmenize olanak verir, 
böylece ilgili operatör mümkün olan en 
hızlı şekilde temizlik yaparken makineyi 
azami konforla kullanabilir.

Ayrıca, buharın yüksek sıcaklıkta 
kullanımı kumaşlardaki kenelerin, 
pirelerin veya bitlerin tamamen 
ortadan kaldırılmasını garanti eder. 

oto yıkama

çevreci buhar gücü

oto yıkama ve oto kuaför işletmeleri, oto 
bayileri, filo şirketleri, araç kiralama şirketleri, 

benzin istasyonları, araç servis merkezleri

Geniş kapsamlı uygulama, derin temizlik ve tam 
sanitizasyon sunan çığır açan ekolojik oto yıkama 

sistemi yeni ve tatminkar bir teknolojiye sahiptir. 

Su tasarrufu ve çevre dostu oto yıkama için 
çözüm, kuru buhardır. Basınçla birleşen 

sıcaklık, kiri, pisliği, yağı, zifti, kuş pisliklerini 
ve ağaç reçinelerini başka hiçbir 
çözümün gideremeyeceği gibi gideren 
güçlü bir temizlik çözümü oluşturur.
 
Çok çeşitli uygulama alanlarında 
esnek ve hızlı mobil sistemle 
zamandan ve paradan tasarruf 
edilir.

oto boyama için güvenli buhar
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