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Η εικόνα πολλών πεζοδρομίων και πλατειών στα αστικά κέντρα δεν ανταποκρίνεται στον 
πολιτισμό και την ιστορία του τόπου. Εικόνες που έχουμε συνηθίσει άλλα δεν αποδεχόμαστε 
καθώς υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και συχνά θέτουν σε κίνδυνο και την δημόσια υγεία.

Το SKID 180/21 DE-HR του οίκου CRISTANINI SPA έχει δημιουργηθεί για να επιλύει αυτά τα 
προβλήματα γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς την ανάγκη χρήσης διαλυτών ή άλλων 
χημικών ουσιών αλλά μόνο με τη χρήση ατμού ή καυτού νερού. Ως εκ τούτου δεν επιβαρύνει 
τον υδροφόρο ορίζοντα και καθιστά αυτόν που το χρησιμοποιεί απολύτως αυτόνομο χωρίς 
να πρέπει να προμηθεύεται ειδικά υγρά ή άλλες ακριβές πρώτες ύλες. Ανάλογα με τις ανάγκες 
και την επιθυμητή αυτονομία ο χρήστης επιλέγει  δεξαμενή νερού κατάλληλης χωρητικότητας. 
Ολος ο εξοπλισμός μπορεί να τοποθετηθεί σε κλειστό ή ανοιχτό φορτηγό ι.χ ή ακόμα και σε 
τρέιλερ ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο χώρο που υπάρχει ανάγκη.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Διαστάσεις: 
• πρόσοψη  
• ύψος:        
• πλάτος:     
• βάρος:       

1150 mm 
1100 mm
890 mm
510 kg

• ιπποδύναμη πετρελαιοκινητήρα: 25 hp
• θερμαντική ικανότητα καυστήρα: 100000 kcal
• μέγιστη πίεση αντλίας νερού: 180 bar
• μήκος σωλήνων: 20 μέτρα με δυνατότητα 
• προέκτασης επιπλέον 10 μέτρα



αποκόλληση τσιχλών αποκόλληση αφισών καθαρισμός επιφανειών

To SKID 180/21 είναι ένα μεταφερόμενο πολυμηχάνημα υψηλής τεχνολογίας, σχεδιασμένο για 
συνεχή λειτουργία το οποίο: 

• αποκολλάει τσίχλες από οποιαδήποτε επιφάνεια χωρίς τριβή ή άσκηση πίεσης αλλά  με τη 
χρήση κεκορεσμένου ατμού.

• καθαρίζει επιφάνειες από ρύπους, λύπη και από όλες τις ακαθαρσίες (περιστεριών κλπ), με 
τον ειδικό περιστροφικό δίσκο εκτόξευσης ατμού. 

• αποκολλάει αφίσες και αυτοκόλλητα από όλες τις επιφάνειες χωρίς να τις φθείρει και χωρίς 
να αφήνει υπολείμματα κόλλας.

• βγάζει  συνθήματα , χρώματα, γκράφιτι, λίπη από επιφάνειες με σφαιροβολή.

• αποφράζει σωληνώσεις.

• αναρροφά ή μεταγγίζει υγρά χωρίς ύπαρξη αντλίας αναρρόφησης.

• παράγει τριφασικό ή μονοφασικό ρεύμα έως 5kW.

• παράγει ατμό προς ουδετεροποίηση εύφλεκτων ή εκρηκτικών ατμών.

• καθαρίζει με υψηλή πίεση και θερμοκρασία οποιαδήποτε επιφάνεια.
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ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
απόφραξη σωληνώσεων αναρρόφηση υγρών παραγωγή ρεύματος

απομάκρυνση graffiti καταπολέμηση παρασίτων απορρύπανση επιφανειών


