
COLUMBUS STEP110 LIUKU-
PORRASPESUKONE

Liukuportaiden kunto ja ulkonäkö luovat osaltaan 
rakennuksen kokonaiskuvaa ja vaikuttavat siihen, 
millaisen vaikutelman kävijä tilasta saa. Tämän 
vuoksi moni kiinteistövastaava panostaakin liuku-
portaiden säännölliseen puhdistamiseen. 

Rutiininomainen toistuva liukuportaiden siivous 
sekä parantaa mielikuvaa kiinteistöstä että vai-
kuttaa  positiivisesti liukuportaiden käyttöikään ja 
kestoon. 

Kun haluat pitää liukuportaat puhtaina tehokkaas-
ti, paras vaihtoehto siihen on laadukas, saksalai-
nen STEP110 liukuporraspesukone sekä eritysval-
misteinen, syväpuhdistava RotoEscal-pesuaine. 

OPTIMAALINEN TULOS
STEP110 liukuporraspesukoneessa on 18 erityisesti muotoil-
tua harjaa, joiden harjasten materiaali, tiheys ja pituus vaih-
televat. Näin ollen ne puhdistavat liukuportaan tehokkaasti, 
mutta eivät kuluta sen pintaa. Harjasten V-mallinen järjestys 
takaa sen, ettei portaaseen jää pesuainejäämiä. Harjat on help-
po puhdistaa ja vaihtaa itse, jolloin huoltokulut pysyvät al-
haisina. Liukuporraspesurissa on suuri imuteho, joka kuivaa 
portaan välittömästi pesun jälkeen. Tällöin liukuportaissa voi-
daan kävellä heti pesun jälkeen ilman liukastumisen pelkoa.  

HELPPOKÄYTTÖINEN
Laitetta on helppo käyttää. Nappia painamalla voidaan valita 
kolmesta pesuohjelmasta kohteeseen sopivin. Myös vedenku-
lutusta voidaan säätää. Pesuria voidaan liikuttaa portaalla sivut-
taissuunnassa helposti laitteeseen integroitujen pyörien avulla. 
STEP110 liukuporraspesukoneella voidaan pestä universaalisti 
kaikkien suurimpien merkkien liukuportaita ja säätää askelkor-
keuden mukaan.
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TEKNISET TIEDOT STEP110

Työleveys 52 cm

Äänenvoimakkuus 78 dB(A)

Jännite 230 V

Teho 2650 W

Puhdasvesisäiliö 20 l

Likavesisäiliö 20 l

Alipaine max. 300 mbar

Ilmansiirto max. 162 m3/h

Minimiporraskorkeus 18,5 cm

Maksimiporraskorkeus 23,5 cm

Harjojen määrä 18 + 1

Päivittäissiivous/askel 15 s
Syväpuhdistus/askel 27 s

Intensiivisiivous/askel 39 s
Paino tyhjänä 164 kg

Mitat 109,4 x 54 x 100 cm
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Lisävarusteena saatava di-
gitaalinen näyttö STEP 150 
mahdollistaa tehokkaamman 
siivouksen, sillä sen avulla voi-
daan vaihtaa puhdistusohjel-
maa ja kestoa (12 sekunnista 
60 sekuntiin). Tämän ansiosta 
kemikaaleja, aikaa ja vettä ku-

luu optimaalisesti.

Saatavana lisäksi laaja vali-
koima erilaisia käsikäyttöisiä 

puhdistustarvikkeita. 

Voit myös saada käyttöösi 
monenlaisia lisätoimintoja 
lisävarusteena saatavan kos-
ketusnäytön avulla. Näytöltä 
voidaan nähdä mm. käyttö- 
ja  huolto-ohjeet, huoltovälit 
sekä muuta hyödyllistä tietoa.  


