
Primære funktioner for ULV Koldtågemaskinerne er:

• Yderst effektiv applikations maskine.
• Justerbar skulderrem.
• Kan fylde et rum på ca. 100m3 på under 1 minut*.
• Kompatibel med alle desinficeringsprodukter fra 

BioGroup.
• Let at anvende.
• Omkostningseffektivt.
• *Gælder for K400 og K600 

Importeres til Danmark af:

Effektiv ved større 
rum og arealer som fx.

• Storkøkkener
• Sportshaller
• Staldfaciliteter
• Transportmidler
• Skibe 

ULV Koldtågemaskiner



ULV Koldtåge maskiner

K150-K400-K600 samt DC20 egenskaber:

Importeres til Danmark af: 
BioGroup IVS
CVR: 3845 6229
Måløv Byvej 229
2760 Måløv
Tlf: +45 22 71 60 14   
Web: www.biogroup.dk 
Mail: info@biogroup.dk

Forhandles af:

K150 K400 og K600
En af de mest kraftfulde og holdbare ULV-maskiner af 
dens størrelse på markedet, K400 og K600 er udstyret 
med et nyt luftindtag, der reducerer kerne temperaturen 
på koldtågemaskinen med 28% og forbedrer dens 
ydeevne under lange arbejds processeser. Monteret med 
en ny større 4 liters(K400) og 6 liters(K600) tank og vores 
eksklusive 1250 Watt Samsung motor, kan denne 
koldtågemaskine producere en kraftig 
strømningshastighed mellem 30-60 LPH og kan nemt 
dække et areal på 100 m2 på mindre end et minut. 
Justerbar dråbestørrelse på mellem 5-50 mikrometer og 
sprøjteafstand på op til 8 meter i en vinkel på op til 80 °, 
resulterer i at denne koldtågemaskine kunne udføre de 
mest krævende job med lethed.

Takket være sit kompakte design er denne fogger 
ideel til sprøjtning i mindre rum, herunder 
husholdningsområder, bil klargøring og kontorer. 
Derudover kan strømmen halveres, hvilket reducerer 
lydniveauet, hvilket er ideelt til hospitaler, plejehjem 
og skoler.

DC20
DC20 ULV fogger er udviklet med det nyeste inden 
for batteriteknologi og er specielt designet til at 
producere op til 40 minutters kontinuerlig tåge-tid 
med kun 3 timers opladningstid som standard.

Funktionerne omfatter en 2L-tank, avanceret 12V-
DC-motor fra LG electronics, to hastigheds kontroller 
og en justerbar dyse, der producerer dråbestørrelser 
mellem 5-30 mikron. Takket være det kompakte 
design er denne koldtåge maskine ideel til sprøjtning 
i mindre rum, herunder husholdninger, bil klargøring 
og kontorer. Derudover kan strømmen halveres, 
hvilket reducerer lydniveauet, hvilket er ideelt til 
hospitaler, plejehjem og skoler.
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