
Universe 80/168 is de ideale mobiele stoomreiniger voor het milieuvriendelijk reinigen van zware 
industriële machines en grote oppervlakten. De Universe 80/168 levert uitstekende droge stoom en 
zeer krachtige verzadigde stoom. Hij verwijdert gemakkelijk smeermiddelen, olie, graffiti, hard vet 
en hardnekkig vuil van oppervlakten, apparatuur en zware machines, met een minimaal verbruik 
van water.  
De Universe 80/168 is een door diesel aangedreven machine, uitgerust met innovatieve stoom 
technologie. Ook is de machine uitgerust met een ergonomische zware pistoolgreep voorzien van 
een afstandsbediening die een directe controle heeft over 
de stoom en  eventueel reinigingsmiddel. 
Uitgerust met een scala van industriële accessoires en drie 
niveaus van reinigingsmiddel output, biedt het de  
gebruiker een ongeëvenaarde stoomkracht voor de  
zwaarste toepassingen in een breed scala van industriële  
sectoren. 
Met zijn verschillende stoomniveaus en zijn laag water-
verbruik biedt de machine een werkelijk milieuvriendelijk 
alternatief in vergelijking met de traditionele en water-
dorstige hogedrukreinigers. 
Met verhoging van de normen en verbetering van de  
resultaten, is de Universe 80/168 een rendabele industriële  
reinigingsmachine. OSPREYDEEPCLEAN, ontketend de 
kracht van stoom.  

Technische specificaties 

 Elektrische aansluiting      230V 50/60Hz 
 Maximum vermogen      80 kW door diesel verhitte boiler  
 Variabele Stoom Output Volume    78 kg/u tot 168 kg/u 
 Stoomdruk        Max 12 Bar 

 Stoomtemperatuur      180 °C 
 Opwarmtijd        4-5 min 
 Autonomie         Continue werking 
 Chemiefuncties, 3 niveaus     Laag  160g/min 
          Medium 260g/min 
          Hoog  480g/min 
 Chemietank        Capaciteit, 20 l 
 Indicator voor gebrek aan water    Ja 
 Indicator voor gebrek aan brandstof    Ja 
 Kabellengte        5 m 
 Afmetingen (lxbxh)      125 x 59 x 84 cm 
 Netto gewicht       180 kg 
 Gewicht inclusief accessoires     195 kg 
 Certificering        CE, IP 
 Verstelbare druk uitgang      Ja 
 Vacuümunit        Nee 

Universe 80/168 | € 14.630,- 
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 Dry steam hose (10 m) 
A01016 
 

  
1 l Lime protection agent 
C00022 
 

 Large brass brush 
A00052 
 

  
Protective gloves 
A01148 
 

 50cm industrial lance hooked nozzle 
A01124 
 

   

 Flat jet nozzle  
A01123 
 

  
100cm Industrial lance hooked nozzle  
A01126 
 

 Goggles 
A01147 
 

  
50cm Industrial lance with fan nozzle 
A01125 
 

 Ear protection 
A01146 

 
  

150cm Industrial lance with fan nozzle  
A01129 
 

 Large nylon brush 
A00005 
 

  
100cm Industrial lance with fan nozzle 
A01127 
 

 Triangular nylon brush 
A00006 
 

  
150cm Industrial lance hooked nozzle  
A01128 
 

 Round jet nozzle 
A01122 
 

  
Dry steam hose (30 m) 
A01015 
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