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Benytter damp

Stor kapacitet og nem at bære



De nye revolutionerende
tyggegummifjernere for 
professionelle
Kender du problemet med tyggegummi plettede gulve og udearealer?

Det skæmmer udseendet og er til gene, både for øjet og for skoene m.m.

De nye EcoGum tyggegummifjernere sparer dig for megen tid og besvær.
Brugeren bærer den på ryggen som en letvægtsrygsæk og har derved fuld bevægelsesfrihed og stor 
mobilitet.

Den ergonomisk udformede lanse tillader brugeren at arbejde i længere perioder med fjernelse af de 
forhadte små klatter.

Samtidig er selve processen dobbelt så hurtig som ved de mest avancerede hidtidige løsninger.
Du opnår derved en stor tidsbesparelse og høj effektivitet.

Selve opløsningen til fjernelse af tyggegummi, mærkater m.m. er yderst miljøvenlig samt PH-neutral.
Den består af et sukkeroverflade aktivt stof som under tryk og med let opvarmning sendes gennem 
lansen mod det ønskede objekt. Herefter skrubbes det let væk ved hjælp af det specialdesignede 
børstehoved for enden af lansen.

Dermed undgås brugen af miljøskadelige kemikalier helt, hvilket ellers ofte er nødvendigt til netop 
bekæmpelse af tyggegummi.

Hele processen tager kun få sekunder, hvorefter der hurtigt kan flyttes til næste objekt.
Nemmere kan det ikke være.

Udstyret er af høj kvalitet der garanterer en høj driftscyklus på mindst 8 timer ad gangen.

DU OPNÅR DERVED:

• Stor tidsbesparelse

• Rene gulve og indgangspartier m.m.

• Stor fleksibilitet

• En miljøvenlig profil

• Høj effektivitet

• Høj mobilitet

• Besparelse af efterrengøring efter vand/
sand på gulve/belægninger

• Støjsvag arbejdsgang uden gener for andre

DU UNDGÅR:

• At træde i uønskede tyggegummi

• At skæmme førstehåndsindtrykket ved 
dine områder

• At belaste miljøet med unødig kemi

• At bruge store mængder vand / sand, som 
efterfølgende skal fjernes

• At lukke evt produktion ned under 
behandlingen.

• Overfladeskader grundet kemi eller 
højtryksrensning

• Støjgener



EcoGum Mini
Vores ultra lette tyggegummifjerner.

Kontrolenhed på tasken.

4 timers batteridrift.

Lader medfølger Servicepakke til olie:
• 2 x Gaspatroner

• 2 x Kemi til at fjerne olie

• 2 x Aflange børster i rustfrit stål

Servicepakke til tyggegummi:
• 2 x Gaspatroner

• 4 x Kemi til tyggegummi

• 2 x Eco rund børste

Service til generel rengøring:
• 2 x Gaspatroner

• 4 x Kemi til generel rengøring

• 2 x Aflange børster polyprolen

Følgende servicepakker 
kan tilkøbes seperat:

EcoGum Midi
Mellemstørrelse

Håndholdt kontrolenhed

8 timers batteridrift

Lader medfølger

Miljøvenligt 

Simpel og nem at bruge 

Nem at transportere 

Batteri med lang levetid 

Håndholdt kontrolenhed 

Hårdt og robust ABS cover

EcoGum Maxi
Den store model med hård kabinetkasse.

Håndholdt kontrolenhed

8 timers batteridrift

Lader medfølger

EcoGum MaxE
Det fuldt batteridrevne flagskib

Håndholdt kontrolenhed

Letvægts kabinet

Lithium-ion batterier til 80 
minutters drift.

Ekstra batteri medfølger

Ekstrem mobilitet

Patent: GB2507664


