TM

Echipament de spălat uscat pardoseli cu dirijare de
pe sol, lăţime de lucru 70cm
Modelul 1870S este un echipament de spălat uscat cu dirijare de pe sol cu tracţiune
proprie foarte productiv și fiabil. Ușurința în utilizare și manevrabilitatea permit curățarea
rapidă a spațiilor de dimensiuni medii din școli, spitale și magazine.

Ușor de manevrat cu funcţie de
schimbare a direcţiei de mers
înainte-înapoi
Construcție durabilă într-un
echipament de dimensiuni medii
Controlul soluţiei cu oprire
automată
Perie autonivelantă cu viteză de
rotaţie ridicată pentru o eficiență
maximă de curățare

Caracteristici cheie

Panou de control
intuitiv cu control
electronic al debitului
apei

Sistem anti-spumare de
protecție a motorului de
aspirație

Indicator al nivelului
rezervorului de soluție și
furtun de evacuare

Puncte de contact
galbene pentru o
întreținere zilnică ușoară
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Interiorul
1

1. Indicator luminos pe panoul de
control când nivelul rezervorului
de soluție este scăzut

4. Ansamblu racleta în formă de V de
înaltă durabilitate pentru aspirarea
consistentă a apei

2. Filtru soluție accesibil şi ușor de
verificat

5. Înlocuirea simplă a periei şi a
lamelor de cauciuc fără alte unelte

3. Rezervor de mare capacitate, 70
de litri

6. Şasiu autoportant din oţel
rezistent, cu roţi de ghidare
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SPECIFICATII

700 mm
Voltaj baterie

24 V

Lățimea de spălare

700 mm

Viteza de curăţare

215 rpm

Presiunea maximă de apăsare

31,5 kg

Ridicare/coborâre cap de frecare

Manual, cu pedală

Putere motor perii

2 x 300 W

Productivitate teoretică

2.848 m²/hr

Capacitate rezervor de soluţie

70 L

Capacitate rezervor de recuperare

75 L

Putere motor de aspirare

480 W

Lăţimea racletei

1.010 mm

Ridicarea / coborârea racletei

Acţionarea manuală a levierului

Înlocuirea lamelei racletei

Fără unelte

Tracţiune		

Tracţiune proprie

Viteză maximă

4,2 kmh

Pantă maximă de funcţionare

2%

Dimensiuni (L x L x Ȋ)

1.220 x 748 x 960 mm

Greutate (fără baterii)

94,5 kg

Garanţie
Consultați reprezentantul local pentru informații suplimentare.
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