
Aparat de spălat mocheta uşor de utilizat, care asigură şi îndepărtarea eficientă a murdăriei

Toate informaţiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă

16368

Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat

Cu acest aparat de spălat mocheta veţi îndeplini cele mai dificile cerinţe în

ceea ce priveşte curăţenia în zone cu mochetă, de mărime medie, din

birouri, şcoli, restaurante, hoteluri, mall-uri şi alte zone intens circulate.

• Are roţile din spate mari şi roţi frontale rotative, fiind astfel uşoară şi

simplu de manevrat

• Un rezervor mare de colectare înseamnă o capacitate mai mare de

colectare a apei murdare. Utilizatorul nu trebuie să golească

rezervorul aşa de des

• Presiune mai mare la pompă în comparaţie cu produsele concurente,

ceea ce asigură pulverizarea uniformă şi puternică a apei pe mochetă

• Rezervorul de soluţie şi şasiul sunt integrate într-o singură

componentă, ceea ce face ca maşina să fie mai solidă

• Puteţi goli uşor rezervorul fără a scoate motorul

Soluţia perfectă pentru îndepărtarea murdăriei în zone de mărime medie şi

în zone intens circulate.

● Standard equipment

Included accessories Ref. no.
Min.

required
CAR 275

Furtun de aspirator

ANSAMBLU FURTUN DE ASPIRARE VA81096 1 ●

Filtru

FILTRU PRAF ABSORBANT VA80110 0 ●

Altele

TRUSĂ TUB OŢEL VA81100 1 ●

TRUSĂ UNEALTĂ TRIUNGHI VA81102 1 ●

Model CAR 275

Ref. no. 50000209

PRODUCT FEATURES

Furtunuri colectare şi golire ●

Mâner uşor-de-cărat ●

Technical specifications CAR 275

Nivel de zgomot (dB(A)) 78

Pompa 36W/70PSI

Tensiune (V) 220-240

Frecvenţă (Hz) 50-60

Putere nominală (W) 2000

Flux de aer (l/min) 3115

Aspiratoare cu injectie-extractie CAR275
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Technical specifications CAR 275

Aspirare (mm H2O) 2005

Lungime cablu (m) 10

Rezervor soluţie (l) 25

Rezervor colectare (l) 75

Lungime x lăţime x înălţime (cm) 70x56.5x101

Greutate (kg) 33

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no.
Min.

required
CAR 275

Filtru

FILTRU PRAF ABSORBANT VA80110 0 ●

Furtun de aspirator

ANSAMBLU FURTUN DE ASPIRARE VA81096 1 ●

Altele

TRUSĂ TUB OŢEL VA81100 1 ●

TRUSĂ UNEALTĂ TRIUNGHI VA81102 1 ●

Aspiratoare cu injectie-extractie CAR275


