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 Stöveltvätt 

 Gentus 600 
 
   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stöveltvätt Gentus 600 med vattenslutning som förser borstarna med vatten. En separat handborste ger möjlighet 

att tvätta skaften på stövlarna. Levereras med handborste och fyra utbytbara borstar med horisontella 

spraymunstycken. 

 

Inkommande vatten ansluts med en 1/2" koppling. Utlopp för vatten som kan anslutas till slang 40 mm Ø, valbart 

sida eller baksida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gentus 600 

  

 

 

 

 

Höjd exkl/inkl handtag (mm): 400/730 

Bredd (mm): 730 

Djup (mm): 400 

Vikt (kg) ca 28 

Material och färg Rostfritt stål V2A 
 

 

Horisontella spraymunstycken 

Stöveltvätt 400 

Modell 600 

1. Placera Gentus 600 på ett plant och stabilt 

underlag. 

2. Anslut inkommande kallvatten med 1/2" 

koppling. 

3. Anslut handborsten med slang. 

4. Om nödvändigt, anslut till avlopp med slang 

40 mm Ø. 

5. Öppna kranen för inkommande vatten. 

6. Aktivera handborsten genom att öppna 

ventilen. 

7. Öppna ventilen på sidan av enheten. 

8. Spraymunstyckena är nu aktiva och tvätt kan 

påbörjas. 

9. Stäng av kranen för inkommande vatten för 

att avsluta. 

10. VARNING vid användning vid köldgrader 

finns risk för frostsprängning i enhetens delar 

samt risk för halka vid användningsområdet. 

Användning 

1. Placera Gentus 600 på ett plant och stabilt 

underlag. 

2. Anslut inkommande kallvatten med 1/2" koppling 

(koppling ingår ej). 

3. Anslut handborsten med 1/2" koppling (ingår). 

4. Om nödvändigt, anslut till avlopp med slang 40 

mm Ø (ingår ej). 

5. Öppna kranen för inkommande vatten. 

6. Aktivera handborsten genom att öppna ventilen. 

7. Öppna ventilen på sidan av enheten. 

8. Spraymunstyckena är nu aktiva och tvätt kan 

påbörjas. 

9. Stäng av kranen för inkommande vatten för att 

avsluta. 

10. VARNING vid användning vid köldgrader finns 

risk för frostsprängning i enhetens delar samt risk 

för halka vid användningsområdet. 


