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knol Gumloesz SR
Gumremover

De Knol GUMloESZ SR is een kauwgomverwijderings-

unit die speciaal ontwikkeld is om snel en effectief 

kauwgom te verwijderen in combinatie met het product 

loESZ. Met deze nieuwe machine is het verwijderen 

van kauwgom een stuk gemakkelijker geworden. 

loESZ wordt d.m.v. de extra tank automatisch toege-

voegd bij de stoom zodat er tegelijkertijd stoom en 

loESZ in de kauwgom terecht komt. 

Met de miniborstel wordt de kauwgom geopend 

waarna loESZ haar werk kan doen. De kauwgom 

ontkleeft en wordt oplost tussen de circa 4 à 8 

seconden, e.e.a. afhankelijk van de grootte van de 

kauwgom en dit zonder residu achter te laten. 

Voor iedere soort ondergrond wordt er een specifieke 

miniborstel gebruikt, inox of messing voor de harde 

ondergronden, voor op bijv. tapijt of linoleum zijn de 

nylon miniborstels geschikt.

waar wordt de knol GUmloESZ SR ondermeer 
ingezet:
Scholen, pretparken, parkeerplaatsen, binnensteden, 

benzinestations, trein, bus- en metrostations, winkel-

centra, stadions, vliegvelden, gemeentehuizen en op 

vele andere locaties.

mogelijk te behandelen ondergronden:

Asfalt, straatwerk, linoleum/marmoleum, PVC, tapijt, 

inloopmatten, natuursteen, houten vloeren en tegel-

werk.

 

Het product loESZ is zowel als concentraat leverbaar 

en als kant-en-klaar product (ready to use). De borstels 

zijn eveneens los leverbaar.
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Voltage

Stekker

Wattage

Werkdruk

RVS boiler

Materiaal element

Max. temp. boiler

Opwarmtijd

Waterreservoir

Reservoir product LOESZ

Garantie boiler

Garantie machine

230 Volt

Euro plug

2600 watt / 2,6 KW

7,5 bar

3 liter

Incoloy

165 °C

10 min.

10 liter

10 liter

2 jaar

1 jaar

knol Gumloesz SR

Gumremover 230 VoltTEchniSchE GEGEVEnS

Standaard stoomonderdelen
Stoomslang
6 meter

Stoombuis
50 cm
3 stuks

hogedrukspuit Ronde borstel
klein
nylon
28 mm

Verlengstuk
stoombuis

Art.nr. kiT0701 Art.nr. kiT0703 Art.nr. 003100900 Art.nr. kiT0816-n

Ronde borstel
klein
messing
28 mm

Ronde borstel
klein
inox
28 mm

Art.nr. kiT0816-o Art.nr. kiT0816-i

Art.nr. kiT0700/d06

optionele stoomonderdelen
Stoombuis
25 cm

microvezelmop
driehoek

Ronde borstel
medium
inox
28 mm

microvezelmop 
voor 
stoomvlakmop 
houder 20 cm

Driehoeks
houder met 
velcro voor  
stoommoppen

Art.nr. kiT0708

kniestuk voor 
kiT0708

Art.nr. kiT0706

Art.nr. kiT0815-i

hogedrukspuit
50 cm

Art.nr. kiT0704

Stoomvlak
mophouder 
20 cm

Art.nr. kiT0713

Art.nr. 00001809

Art.nr. 000018011

Ronde borstel
medium
nylon
28 mm

Art.nr. kiT0815-n

Art.nr. kiT0702

Ronde borstel
medium
messing
28 mm

Art.nr. kiT0815-o

loesz 
Gumremover 
5 liter 
Ready to use

Art.nr. 000045001


