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Maszyna do czyszczenia:
- pod³óg twardych
- wyk³adzin dywanowych
- pod³óg antypoœlizgowych

Prosta obs³uga, któr¹ polubisz
• szybki monta¿
kó³ek transportowych

• ³atwe zak³adanie
szczotek

• ³atwe nape³nianie
wyjmowanego zbiornika
zaopatrzonego w zawór
automatyczny

• zdejmowanie kabla
jednym ruchem

• prze³¹cznik funkcji:
praca, transport

• w modelach A34P i A44P
wstêpny natrysk przy
pomocy dyszy zwiêksza
skutecznoœæ czyszczenia

• skoœne u³o¿enie rzêdów
w³osia w szczotce
gwarantuje p³ynnoœæ
ruchu maszyny

• ³atwy monta¿ dyszy bez
u¿ycia narzêdzi

• zabezpieczenie przed
skutkami przeci¹¿enia

Efekt czyszczenia, który przekonuje
Wynik przekonuje:
- znakomita jakoœæ czyszczenia, równie¿ przy mocnych
zabrudzeniach
- wszechstronne zastosowanie - czyszczenie
podstawowe, czyszczenie dywanów, czyszczenie
konserwuj¹ce i polerowanie
- minimalne zu¿ycie wody i œrodków chemicznych
- nadaje siê do prawie wszystkich posadzek twardych i
wyk³adzin dywanowych
- czyœci i osusza
- doskona³e zbieranie wody
- cicha praca
- regulowany dop³yw wody
- najlepszy efekt czyszczenia na posadzkach
antypoœlizgowych

Prosta obs³uga:
- dziecinnie prosta obs³uga
- dziêki przeciwbie¿nemu ruchowi szczotek
nie wymaga si³y przy czyszczeniu
- ergonomiczny kszta³t uchwytu dla wygodnej pracy
- czyszczenie przy ruchu do przodu i do ty³u

Przekonywuj¹ca technika
- prawie wszystkie czêœci metalowe (aluminium, stal
nierdzewna)
- ³atwa konserwacja czêœci zu¿ywaj¹cych siê

3w1

-

wytrzyma³e szczotki walcowe ze skoœnie ustawionymi rzêdami w³osia
³atwa zamiana szczotek (4 rodzaje szczotek do dyspozycji)
nowoczesny system napêdu poprzez pasek zêbaty
pokryty gum¹ bêben odprowadzaj¹cy wodê ³¹czy
w sobie zalety systemu taœmy i bêbna
- niewielka wysokoœæ pozwala wjechaæ
pod przedmioty wyposa¿enia
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Dane techniczne
nr zamówienia

woda
brudna

woda
czysta

Przyciskiem uruchomiony zostaje
dop³yw wody na pod³o¿e i szczotki.
Oba przeciwbie¿ne walce szczotkowe
czyszcz¹ pod³o¿e i odprowadzaj¹
zebran¹ ciecz na pokryty gum¹ bêben.
St¹d brudna woda jest œci¹gana i trafia
do przeznaczonego na ni¹ zbiornika.

Szerokoœæ robocza
Napiêcie
Moc pobierana (silnik+pompa)
Obroty szczotek

650 obr/min

650 obr/min

650 obr/min

650 obr/min

tak

tak

nie

nie

Rodzaj szczotek - wyp. Stand.
Zbiornik wody czystej
Zbiornik wody brudnej
Pompka wody czystej
Masa
D³ugoœæ kabla
Wymiary bez uchwytu L x W x H
Max. Wydajnoœæ czyszczenia
Rodzaj Szczotki

Zastosowanie

standard

czyszczenie codzienne

szczotka ostra

czyszczenie gruntowne

szczotka do dyw.

dywany i wyk³adzina

szczotka skrajna

trudno dostêpne miejs.

nr zamówienia

Wózek transportowy
do wszystkich typów
maszyn przeznaczony
do przemieszczania
maszyny na wiêksze
odleg³oœci
nr zamówienia

szczotka poleruj¹ca polerowanie
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