
USUWANIE GUM DO ŻUCIA
 NIGDY NIE BYŁO PROSTSZE

www.grupabravos.pl



Steam-e to pierwsze urządzenie do usuwa-
nia gum, zasilane przez pojedynczą baterie,  
którego łączny koszt eksploatacji nie  
przekracza15,00 zł/godz.!

Technologia Steam-e jest stosunkowo prosta, ale tym 
samym niezwykle silna. Pojedyncze naładowanie baterii 
nowej generacji Li-on wystarczy na pozbycie się ponad 
2000 kawałków gumy do żucia.

Baterie są łatwo wymienne, aby umożliwić nieprzerywalne 
usuwanie gum. 

Środek Gum Removal

Specjalnie opracowany środek, na bazie wyciągu  
roślinnego,który miesza się z wodą, niszczy gumy  
do żucia w przeciągu kilku sekund. Środek jest wyko-
nany w 100% źródeł odnawialnych i jest bezpieczny  
do stosowania na wszystkich powierzchniach - w tym na 
dywanach i tapicerkach.

20 Butelek detergentu w koncentracie - 540 zł   
to stałe koszty w wysokości 4,50 zł/godz.

Wybierz szczotkę

Proponujemy do wyboru dwa rodzaje szczotek z mosiądzu  
lub z nylonu (w zależności od czyszczonej powierzchni) dla  
jeszcze szybszego usuwania gum. Nasze szczotki  
są zaprojektowane tak, aby zużywały się powoli w czasie  
ok. 2godz., z myślą o bezpieczeństwie - system szybkiego  
uwalniania. Szczotki nie są zbyt ścierne i dlatego nie 
mogą uszkodzić czyszczonej powierzchni.  

Bezpieczeństwo ponad 
wszystko:

Steam-e jest nie tylko najszybszym urządzeniem  
parowym produkowanym na świecie, ale także  
najbezpieczniejszym.

Większość parownic potrzebuje zasilania elektrycznego 
lub generatora prądotwórczego.

Parownice zasilane elektrycznie zwiększają ryzyko,  
potknięcia i upadku - co jest najczęstszą przyczyną  
wypadków w miejscu pracy. 

Parownica LPG zasilane są przez 
wybuchowy i palny gaz.

Co dalej?

Urządzenie Steam-e do usuwania gum do żucia dostępne 
jest na zamówienie teraz za 20 970,00 zł/szt.

Sprawdź na stronie www.grupabravos.pl lub wyślij nam 
zapytanie na adres biuro@bravos.pl 

Szczotki kosztują 21,00 zł/szt. 
to stały koszt około 10,50 zł/godz.



Technologia Steam-e  to kombinacja prostoty i potęgi, posiada wiele zalet:

•	 Przy pełnym naładowaniu litowo-jonowej baterii jest w stanie usunąć aż 2000 plam z gumy. Pracuje bez przerwy 
przez ponad 3 godziny.

•	 Dostarcza parę w punkcie styku z czyszczoną powierzchnią. Steam-e nie jest zasilana jak podobne urządzenia  
na LPG, które generują duże straty energii i wymagają zachowania szczególnej ostrożności.

•	 Praca z Steam-e jest czystą przyjemnością, urządzenie jest przyjazne w transporcie ze względu na wbudowaną 
rączkę i kółka. Waży tylko 12 kg.

•	 Operator podczas pracy zachowuje pełną ergonomię, lanca waży niespełna 1 kg.
•	 Technologia jest przyjazna dla środowiska, wykorzystuje naturalny środek na bazie wyciągu roślinnego, który  

należy wymieszać z wodą.
•	 Możliwość wyboru pomiędzy dwoma rodzajami szczoteczek delikatne nylonowe bądź ostre mosiężne.  

Nie powoduje uszkodzenia na delikatnych powierzchniach.
•	 Steam-e posiada wydajny 3 litrowy zbiornik, urządzenie, jest ciche i dyskretne, można pracować z nim o każdej 

porze w każdym miejscu na zewnątrz i wewnątrz budynku.
•	 Nie ma potrzeby odgradzania obszarów czyszczonych co oznacza oszczędność czasu i mniej zakłóceń.
•	 Niezwykle niskie koszty eksploatacji w połączeniu z wysoką wydajnością stanowią realną oszczędność.
•	 Prosta technologia niskiego ciśnienia oferuje dodatkową niezawodność i niższe koszty konserwacji i przestojów.

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia:
Wysokość:  370 mm
Szerokość:  350 mm
Długość:  435 mm
Długość uchwytu: 1500 mm

Element grzewczy:
Maksymalna temperatura pracy wynosi 212º C (413.6º F) z funkcją zabezpieczającą uniemożliwiającą przegrzanie. 

Obwód z mikroprocesorem:
Projekt na zamówienie dla kontroli ogrzewania, pompy, zbiornika oraz elementów przepływowych.

Obudowa urządzenia:
Wykonane ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo z matowym wykończeniem o długiej żywotności i ochronie.  
Koła mają gładką powierzchnie, co powoduje zmniejszenie wibracje, posiadają blokadę. Zderzaki gumowe chronią  
zarówno maszynę oraz czyszczony obszar.

Zobacz więcej na www.grupabravos.pl  lub zadaj nam pytanie przez email: biuro@bravos.pl

 

Bateria:
Technologia:  Litowo-jonowa
Napięcie:  33 V
Moc:   18 Ah
Pełne naładowanie: 5 h
Naładowanie 80%: 3 h
Waga:   4,25 kg
Dopuszczenia:  UN 38.3
Żywotność:  800-1000

Pompa perystaltyczna:
Przepływ:  3 ustawienia
Silnik pompy:  DC
Waga:   1,5 kg



www.grupabravos.pl
Projekt i wykonanie: Wielka Brytania

Dystrybutor: BRAVOS S.C. ul. Słowiańska 57, 66-400 Gorzów Wlkp.

Kontakt: biuro@bravos.pl | tel. +48 606 666 118

Ewolucja w 
czyszczeniu gum


