
i-gum™

Kun store 
idéer holder  
ved

Tekniske specifikationer 

 

 i-gum® B i-gum® G 

Vægt uden batterier 9,4 kg 9,4 kg

Hovedenhedens størrelse (L x B x H)  34,7 x 33 x 50 cm 34,7 x 33 x 50 cm

Størrelse inkl. rør (L x B x H)  34,7 x 33 x 113 cm 34,7 x 33 x 113 cm

Gaskapacitet - 2,6 kg pr. time

Beholderkapacitet 2,5 L 2,5 L

Li-ion-batteri til tænding - i-power 7-batteri*

Ventilatorens kraft - DC 12 V | 4 W

Varmespecifikationer DC 24 V 250 W 

Maks. temperatur 104 °C 104 °C

Strømkilde/batteritype 1 eller 2 i-power 9/14-batterier* Gas og Li-on-batterier

Batterispecifikationer 25,2 V 14 Ah*  -

Driftstid Over 40 minutter med 1 i-power 14-batteri 8 timer med 2 gasbeholdere 
  og 1 fulladet batteri  

Væskeforbrug +/- 2 L pr. time +/- 2 L pr. time

Opladertype Ekstern* Ekstern tilslutning 

Oplader 110-240 V, 50/60 Hz 110-240 V, 50/60 Hz

Materialer LLDPE-plast, rotationsstøbt, ABS/PC/PP  LLDPE-plast, rotationsstøbt, ABS/PC/PP  
 injektions-/blæsestøbt, aluminium og kulstof injektions-/blæsestøbt, aluminium og kulstof
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* Batteri og oplader bestilles separat.
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Nem fjernelse af 
tyggegummi. Batteri-  

eller gasdrevet.

En komfortabel selvstændig rygsæk, der  

bæres af brugeren, hvilket giver mulighed for 

fuldstændig fri bevægelighed og let anvendelighed.  

Enheden er tilknyttet et ergonomisk  

rør, der er designet specifikt til at sikre hurtig,  

pålidelig og nem betjening med maksimal  

fjernelse af tyggegummi. På kontaktpunktet  

udsender vores specialdesignede børste en  

pH-neutral og sikker enzymdampblanding,  

der opløser tyggegummiet, som derefter kan  

fejes væk. Ud over det komfortable seletøj har  

du også mulighed for at køre den rundt!

Sikker anvendelse

Arbejdet med i-gum er designet til 
at være brugervenligtog fungere i 
forskellige miljøer, uden at der er 
skadelige eller farlige dampe eller 

varme til stede.

Batteri til i-gum

Det tager kun 6 sekunder

i-gum behøver kun 6 sekunder 
til at fjerne eventuelle uønskede 

klæbrige materialer  
(tyggegummi/klistermærker/

beklædningslim). Øg din 
effektivitet, og begynd at skære 

ventetiden ned.

Vigtige 
funktioner

Ingen vand- eller strømforsyning

Betjen maskinen ved blot at pege 
røret på området eller pletten, der 

skal renses, og se i-gum udføre  
sin magi.

Centraliseret kontrol

Der sidder centraliserede 
kontrolmuligheder midt på 

maskinen. Alle dine handlinger, 
kontakter og kontrolelementer 
er inden for rækkevidde af dine 

fingerspidser.Uanset hvilken overflade 

Trægulve, bløde gulve, asfalt, 
døre, skabe, krydsfiner, beton eller 
stål. i-gum opererer på maksimal 

kapacitet og fjerner klistrede rester 
hvor som helst og overalt. 

i-gum G

i-gum B

Batteri- eller gasdrevet? 

Vælg mellem en i-gum drevet 
afet i-power-batteri eller af en 

gasbeholder.


