
Maskinen for de proffesionelle

   SN 81 PE

   SN 50

Det patenterede og højtydende tågehoved 
sikre et meget ensartet dråbespektum 
også ved brug af vandbaserede desinfek-
tionsmidler (monteret)

SWINGFOG® er en højtydende varmtågesprøjte til effektiv bekæmpelse af 
insekter, skadedyr, svampesygdomme, virus og bakterier.

Den termotryk producerede tåge garanterer en høj effektivitet og giver en fi n 
indræning i rummet, der skal behandles.

Sprøjteågen giver en optimal dækning med kun et minimum af kemikalier.

Nyt tændingssystem



Tekniske data
Forbrændingskammer/
tryk
Benzinforbrug
Kapacitet benzintank
Kapacitet kemikalietank
Overtryk benzintank
Udgangstryk kemikaliebeholder
Tænding
Vægt (tom)
Mål
Ydelse i liter afhængig af          
dysens størrelse
Ydelsen er målt med vand og derfor variere 
afhængig af kemikaliet

Standard tilbehør
1 tågerør
1 bærestrop
1 sæt dyser
1 tragt med sti til benzin
1 sæt værktøj
1 sæt renseværktøj
1 sæt pakninger
1 instruktionsbog

Ekstra tilbehør

Dyser
Batterier
Kemikalieafbryder
Højtydende tågehoved
Luftfi lter/lyddæmper  

SN 50 PE med stærk og mod-
standsdygtig polythylen 10 l tank

SWINGFOG® SN 50 PE
18,7 kW/25,4 PS
16.100 kcal/time
2 l/time
1,4 l
10,0 l
0,08 bar
0,3-0,4 bar

8,8 kg
ca. 130 x 29 x 33 cm
0,7: 10,0 l/time
0,8: 14.0 l/time
0,9: 17,5 l/time
1,0: 20,5 l/time
1,1: 23.5 l/time
1,2: 27,0 l/time
1,4: 32,0 l/time
1,7: 42,0 l/time

x
x
1,0 (monteret) 0,8/1,2
x
x
x
x
x

0,7/0,9/1,1/1,4/1,7
x
x
Monteret ved levering
Monteret ved levering

SN 81PE med stærk og mod-
standsdygtig polythylen 10 l tank
 
SWINGFOG® SN 81 PE
37,4 kW/50,8 PS
32.200 kcal/time
4 l/time
4,5 l
10,0 l
0,12 bar
0,3-0,4 bar

14,5 kg
173 x 39 33
1,0: 23 l/time
1,1: 26 l/time
1,2: 31 l/time
1,4: 39 l/time
1,7: 52 l/time
1,9: 62 l/time

x
x
1,2 (monteret) 1,4/1,7
x
x
x
x
x

1,0/1,1/1,9
x
x
Monteret ved levering
Monteret ved levering

Forhandler:

Strømforsyning 4 tørbatterier i serie (negativ jord) elektronisk brummer 


