Συσκευή ψεκασμού και απορρόφησης
SEG 10-2

Δυνατή συσκευή ψεκασμού και
απορρόφησης για τον καθαρισμό
επενδύσεων και την απομάκρυνση
λεκέδων από μοκέτες.
Πολύ καλή απόδοση απορρόφησης
Οι καθαρισμένες επενδύσεις και μοκέτες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ γρήγορα, επειδή παραμένει ελάχιστη υπολειπόμενη υγρασία μετά τον καθαρισμό.
Ιδανική για τον καθαρισμό επενδύσεων και εσωτερικών χώρων οχημάτων
Συμπαγής κατασκευή που εξοικονομεί
χώρο.

Κωδ. αρ.

0701 111 0

Συσκ.

1

Ονομαστική τάση

230 V/AC

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα

1380 W

Απόδοση ροής

1 l/λεπτό

Υποπίεση

230 mbar

Δοχείο καθαρού νερού

8l

Δοχείο ακαθάρτων

7l

Βάρος εργαλείου

9,8 kg

Μήκος καλωδίου

7,5 m

Πλαίσιο παράδοσης κωδ. αρ.

Περιγραφή

Συνεχής έλεγχος της διαδικασίας
καθαρισμού και της απόδοσης
απορρόφησης
Μεγάλο διάφανο καπάκι.
Εύκολη και γρήγορη μεταφορά
Πρακτική λαβή μεταφοράς και στηρίγματα
για το καλώδιο και τα ακροφύσια.

Κωδ. αρ.

Ποσότητα

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,4 m 0701 111 001 1

STEP - 03/18 - 22203 - ©

0701 111 0

Ακροφύσιο για αρμούς

0701 111 003 1

Ακροφύσιο χειρός

0701 111 004 1

Χειρολαβή

0701 111 007 1

Συμπληρωματικά προϊόντα

Κωδ. αρ.

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m

0701 111 002

Ακροφύσιο δαπέδου

0701 111 005

Προσαρμογέας για σκληρές επιφάνειες

0701 111 006

BMF καθαριστικό γενικής χρήσης 5 l

0893 118 2

BMF καθαριστικό γενικής χρήσης 20 l

0893 118 3

BMF καθαριστικό γενικής χρήσης 60 l

0893 118 4

R1 καθαριστικό γενικής χρήσης 5 l

0893 125 005

R1 καθαριστικό γενικής χρήσης 20 l

0893 125 020

R1 καθαριστικό γενικής χρήσης 60 l

0893 125 060

Πεδίο χρήσης
Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις
μαζικής εστίασης, εταιρίες καθαρισμού και
συντηρητές αυτοκινήτων. Κατάλληλο για τον
καθαρισμό των επενδύσεων, αλλά και για
την αφαίρεση λεκέδων σε μικρότερες επιφάνειες μοκέτας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και σε μεγαλύτερες επιφάνειες με τη χρήση
του πρόσθετου ακροφυσίου για δάπεδα
(κωδ. αρ. 0701 111 005).

Σημείωση
Για τη σωστή απορρόφηση θα πρέπει το
ακροφύσιο χειρός να οδηγείται οριζόντια
επάνω στο δάπεδο.

2 χρόνια εγγύηση για ελαττώματα
κατασκευής και υλικού
Εξαιρούνται οι ζημιές που οφείλονται σε
λανθασμένη χρήση, υπερβολική καταπόνηση ή μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας.

