
i-gum™

Bare gode 
ideer blir 
værende



Fjerning av tyggegummi  
med letthet. Battert-  

eller gassdrevet.

En komfortabel uavhengig ryggsekk  

bæres av brukeren og gir fullstendig 

bevegelsesfrihet og brukervennlighet. 

Enheten er festet til en ergonomisk  

lanse designet spesifikt for å sikre raskt,  

pålitelig og enkel bruk med maksimum  

fjerning av tyggegummi. På kontaktpunktet  

avgir den spesialdesignede børsten en  

pH-nøyatral og sikker enzymdampblanding for  

å løse opp tyggegummien, som så kan  

børstes bort. I tillegg til den behagelige  

bæremuligheten kan du trille den.

Trygg berøring

Designet for å være brukervennlig 
ogfungere i forskjellige miljøer, og 

det er ingen farlig eller  
risikabel damp eller varme under 

jobbing med i-gum. 

i-gum-batteri



Det tar bare seks sekunder

i-gum-apparatet trenger bare  
6 sekunder på å eliminere 

eventuelle uønskede klebrige 
materialer (tyggegummi/

klistremerker/lim). Øk effektiviteten 
og begynn å kutte ventetimer.

Nøkkel- 
funksjoner

Uten vann eller strømforsyning

Når du skal bruke maskinen, er det 
bare å peke med lansen på området 
eller flekke som skal rengjøres, og se 

på at i-gum gjør det den skal. 

Sentraliserte kontroller

Sentraliserte kontroller er plassert 
på toppen av maskinen. Alle 

handlinger, brytere og kontroller er 
innenfor rekkevidde. 

Alle overflater 

Tregulv, myke gulv, asfalt, dører, 
skap, kryssfinér, betong eller stål. 

i-gum fungerer ved  
maksimum kapasitet, og fjerner 

klebrige rester overalt. 

Batteridrevet eller  
drevet med gassbeholdere? 

Velg mellom en i-power-
batteridrevet i-gum-maskin eller en 

gassbeholderdrevet maskin. 

i-gum G

i-gum B



i-gum™

Bare gode 
ideer blir 
værende

Tekniske spesifikasjoner 

 

 i-gum® B i-gum® G 

Vekt uten batterier 9,4 kg 9,4 kg

Enhetsstørrelse (l x b x h)  34,7 x 33 x 50 cm 34,7 x 33 x 50 cm

Størrelse med lanse (l x b x h)  34,7 x 33 x 113 cm 34,7 x 33 x 113 cm

Gasskapasitet - 2,6 kg/t

Tankkapasitet 2,5 l 2,5 l

Tenningsbatteri litiumion - i-power 7-batteri*

Vifteeffekt  - DC 12 V | 4 W

Varmerspesifikasjoner DC 24 V 250 W 

Makstemperatur 104 °C 104 °C

Strømkilde/batteritype 1 eller 2 i-power 9/14-batterier* gass og litiumionbatterier

Batterispesifikasjoner 25,2 V 14 Ah*  -

Kjøretid Minst 40 minutter på ett i-power 14-batteri 8 timer på to gassbeholdere 
  og 1 fullt oppladet batteri

i-gum-væskeforbruktab +/- 2 liter per time +/- 2 liter per time

Ladertype Offboard* Ekstern plugin 

Lader 110–240 V, 50/60Hz

Materiale LLDPE, rotasjonsstøp, Abs / pc / pp  LLDPE, rotasjonsstøp, Abs / pc / pp 
 injisert/formblåst, alu og karbon injisert/formblåst, alu og karbon
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* Batteri og lader kan bestilles separat.
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