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 VÝKON - sanitační přístroj SP PROFI má silné tlakové čerpadlo o výkonu 12 atm. 
a tím je zajištěno dokonalé vyčištění dlouhého pivního vedení i s převýšením.

 DESIGN - sanitační přístroj je vyroben z nerezové oceli.

 SNADNO PŘENOSNÝ - madlo umístěné na vrchní části přístroje umožňuje 
snadnou manipulaci.

Sanitační přístroje SP jsou určeny pro sanitaci 
nápojových vedení. Samozřejmostí je funkce ří-
zeného přisávání vzduchu a reverzace proudění 
čistícího roztoku či vody. Použité materiály splňují 
nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zá-
rukou dlouhé životnosti tohoto přístroje.

SANITACNÍ PRÍSTROJE LINDR SP

sp 80 sp profi
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VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI 
PŘÍSLUŠENSTVÍ LINDR:

NEREZOVÉ PROVEDENÍ - sanitační přístroj 
je vyroben z nerezové oceli.  Použité materi-
ály splňují nejvyšší požadavky hygienických 
norem a jsou zárukou dlouhé životnosti sto-
janů LINDR.

LINDR SANITAČNÍ PŘÍSTROJ SP PROFI

Zařízení je určeno k profesionální mechanic-
ko – chemické sanitaci nápojových cest. Sil-
né tlakové čerpadlo o výkonu 12 atm.zajistí 
dokonalé vyčištění dlouhého pivního vedení 
i s převýšením. Vhodné pro sanitaci hospod 
i restaurací s tankovým pivem. Samozřej-
mostí je funkce řízeného přisávání vzduchu 
a reverzace proudění čistícího roztoku či 
vody. 

LINDR SANITAČNÍ PŘÍSTROJ SP 80

Zařízení SP 80 je určeno k čištění nápojových 
vedení tlakem vody a vzduchovou vibrací. 
Hlavní součástí zařízení je tlaková pumpa 
umístěná v  nerezovém plášti. Mechanic-
ko - chemické (použitím sanitační kuličky 
a chemického roztoku), chemické (s chemic-
kým roztokem). Madlo umístěné na vrchní 
části přístroje umožňuje snadnější manipu-
laci. 
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nerez

sanitacní prístroj lindr sp profi

produKTOVÝ model sp PROFI

napětí 220-240V 50HZ-1

příkon (w) 414

proud (a) 1,80

hmotnost (kg) 11,5
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nerez

sanitacní prístroj lindr sp 80

produKTOVÝ model sp 80

napětí 220-240V 50HZ-1

příkon (w) 415

proud (a) 0,50

hmotnost (kg) 5,0


