
i-gum™

Vain hyvät  
ideat 
tarttuvat



Purukumin irrotus  
helposti. Akun tai  

polttoaineen voimalla.

Helppokäyttöinen ja miellyttävä  

selkäreppu mahdollistaa käyttäjän vapaan  

liikkumisen. Yksikköön on kiinnitetty ergonominen  

varsi, joka on erityisesti suunniteltu  

irrottamaan purukumit alustasta  helposti ja  

nopeasti. Varren päässä oleva erikoisharja  

puhaltaa pH-arvoltaan neutraalia ja  

turvallista entsyymi-höyryseosta, joka irrottaa  

purukumin, minkä jälkeen purukumin voi  

harjata pois. Miellyttävän kantohihnan lisäksi  

laitetta voi myös kuljettaa pyörillä!

Turvallinen käyttää

i-gum on suunniteltu käytettäväksi 
erilaisissa ympäristöissä, eikä 

sen käytön yhteydessä muodostu 
vaarallisia kaasuja tai kuumuutta.

i-gum-akku



6 sekuntia riittää

i-gum tarvitsee vain  
6 sekuntia irrottaakseen kaikki  

ylimääräiset tahmeat aineet  
(purukumit/tarrat/liimat ). Se auttaa 

tehostamaan ja nopeuttamaan 
puhdistustöitä.

Keskeiset 
ominaisuudet

Ei vettä tai virtalähdettä

Laitetta käytetään kohdistamalla 
suulake puhdistettavaan kohtaan, ja 

i-gum hoitaa loput. 

Keskitetty ohjaus

Kaikki säätimet sijaitsevat laitteen 
päässä. Näin kaikki toiminnot, 

säädöt ja kytkimet ovat helposti 
sormenpäiden ulottuvilla. 

Kaikki pinnat puhdistuvat 

Puiset ja pehmeät lattiat, asfaltti, 
ovet, kaapit, vaneri, betoni ja teräs 

– i-gum toimii maksimiteholla 
ja irrottaa tahmeat jäämät miltä 

tahansa pinnalta milloin tahansa. 

Akku- vai  
polttoainekäyttöinen? 

Vaihtoehtoina on i-power-akulla 
tai polttoainesäiliöllä varustettu 

i-gum-laite. 

i-gum G

i-gum B



i-gum™

Vain hyvät  
ideat 
tarttuvat

Tekniset tiedot 

 

 i-gum® B i-gum® G 

Paino ilman akkuja 9,4 kg 9,4 kg

Rungon koko (P × L × K)  34,7 × 33 × 50 cm 34,7 × 33 × 50 cm

Koko varren kanssa (P × L × K)  34,7 × 33 x 113 cm 34,7 × 33 × 113 cm

Polttoainetilavuus – 2,6 kg/h

Säiliön tilavuus 2,5 l 2,5 l

Sytytysakku, Li-ion - i-power 7 -akku*

Tuulettimen teho  - DC 12 V | 4 W

Lämmittimen tiedot DC 24 V, 250 W 

Enimmäislämpötila 104 °C 104 °C

Virtalähde/akkutyyppi 1 tai 2 i-power 9/14 -akkua* Polttoaine ja Li-ion-akut

Akun tiedot 25,2 V, 14 Ah*  –

Käyttöaika 40+ minuuttia yhdellä i-power 14 -akulla 8 tuntia 2 kaasupurkissa 
  ja 1 täysin ladattu akku

i-gum-nesteenkulutus +/– 2 litraa tunnissa +/– 2 litraa tunnissa

Laturin tyyppi Erillinen (off-board)* Ulkoinen pistoke 

Laturi 110–240 V, 50/60 Hz 110–240 V, 50/60 Hz

Materiaali Lldpe, rotaatiomuovattu, Abs/pc/pp  Lldpe, rotaatiomuovattu, Abs/pc/pp 
 injektoitu/puhallusmuovattu, alumiini ja hiili injektoitu/puhallusmuovattu, alumiini ja hiili

1
vuosi

TAKUU
*Akun ja laturin voi tilata erikseen.
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