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Powertec is een unieke schuimreinigingsmachine waarmee 
alle oppervlakten met een reinigende- en desinfecterende 
spray kunnen worden bespoten. Na een paar minuten kan 
de oplossing afgespoeld en opgezogen worden. De vloer 
blijft dan schoon, gedesinfecteerd en droog achter. Powertec 
30 is geschikt voor kleine- en middelgrote openbare 
toiletgelegenheden. 

Bij de reiniging van openbare toiletruimtes, is er een levensgroot verschil tussen reinigen en 
ontsmetten. Door ontsmetting en desinfectie wordt er niet alleen zichtbaar vuil verwijderd, maar 
worden ook bacteriën en andere mogelijke ziekteverwekkers uitgeschakeld. Dat houdt in dat 
toiletruimtes niet alleen gereinigd, maar ook regelmatig gedesinfecteerd moeten worden. 

De professionele schuimreinigers die Lamers Equipment 
levert om sanitaire ruimtes te reinigen en te ontsmetten zijn  
geschikt voor ruimtes in alle formaten. Door deze ruimtes 
machinaal in plaats van handmatig te reinigen bespaart u 
tijd en wint u aan kwaliteit. Met minder moeite krijgt u een 
veel hygiënischer eindresultaat, tevredener bezoekers 
en schoonmaakpersoneel. Lamers Equipment biedt een 
compleet scala aan reinigings- en desinfectiemachines 
waardoor er ook voor uw omstandigheden maatwerk 
geleverd kan worden.

De voordelen van PowerTec

De oplossing voor dagelijks reinigen en ontsmetten
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Technische specificaties

Alle machines zijn voorzien van de benodigdheden om het reinigings- en desinfectiemiddel op te 
brengen, het er na een paar minuten af te spoelen en het restwater op te zuigen. 

Afhankelijk van het model kunnen daar standaard- of optionele accessoires bij horen zoals een 
tegeltrekker, een vloertrekker of multivezeldoeken, indien niet gebruikt worden de accessoires op de 
machine bewaard.

POWERTEC 30 POWERTEC 30 BATTERIJ *

Vuilwatertank inhoud liter 30 30

Schoonwatertank inhoud liter 30 30

Vacuüm motor 2 stages 2 stages

Vacuüm vermogen Watt 1000 350

Vacuüm max. waterlift mbar 215 107

Vacuüm max. luchtvermogen l / sec 50 35

Pomp met by-pass Membraan, interne by-pass Membraan, interne by-pass

Pomp vermogen Watt 80 80

Pomp max. druk bar 9 9

Pomp max. waterdebiet l / min 4,5 4,5

Sproeislang lengte meter 5 5

Zuigslang lengte meter 5 5

Constant vulsysteem Ja Ja

Water verbruik liter 30 30

Verbruik reinigingsmiddel gram 500 500

Tank constructie Polyethyleen 
van hoge dichtheid

Polyethyleen 
van hoge dichtheid

Stroomkabel meter 10 -

Accu’s / lader - 2 x 12 V – 44 Ah / 8 uur

Standaard kleur Blauw Blauw

Gemiddelde prestaties en verbruik
Tijd: 20 minuten,  

betegelde ruimte van 100 m2 
+ 15 toiletunits

Tijd: 20 minuten,  
betegelde ruimte van 100 m2 

+ 15 toiletunits

Afmetingen cm 38 x 60 x 78 38 x 70 x 105

Gewicht kg 35 81

*Inclusief accu’s en lader.

Accessoires


