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Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat

Acest lustruitor condus face lustruirea unor spaţii mari uşoară şi

confortabilă, presiunea asupra pardoselii fiind reglabilă, pentru adaptare în

funcţie de tipul de pardoseală şi pentru un efect optim de lustruire.

Productivitate este cuvântul cheie pentru această maşină.

• Productivitate exceptionalá cu o suprafata mai mare de 12.500 m2

lustruitâ cu o singurâ baterie încàrcatà

• Sistem de paduri amplasat central pentru utilizare uçoarà şi în

siguranta

• Setàri reglabile pentru presiunea pe lávete pentru rezultate optime

• Design compact pentru manevrabilitate maximà

Acest aparat de lustruit eu baterii, condus, eu vitezâ de 1700 rpm pentru

pad şi trei setàri diferite de presiune, lucreazà silentios ş¡ eficient pe

suprafete mari, precum cele din terminalele de aéroport, centre comerciale

şi spitale. Timpul de functionare prelungit al bateriei permite o

productivitate exceptionalá.

● Standard equipment

Model UHR 70-1700

Ref. no. 56422001

PRODUCT FEATURES

Design compact ●

Maner ajustabil ●

Suport de paduri integrat ●

Technical specifications UHR 70-1700

Viteza maximă (km/h) 5.6

Capacitate baterie (Ah/5) 280-330

Tensiune (V) 36

Clasa de protecţie / protecţie ip I/IP30

Putere nominală (W) 2650-3200

Nivel presiune sonoră la 1.5 m (dB(A)ISO 3744) 69

Rata productivităţii teoretică/efectivă (m²/h) 3860/2800

Lăţime utilă (mm) 690

Lungime cablu (m)  - 

Diametru perie/pad (mm) 690

Presiune perie (g/cm²) -

Presiune perie (kg) 3 settings (22,7-34)

Presiune perie/pad (g/cm²) 3 settings
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Technical specifications UHR 70-1700

Viteză perie/pad (RPM) 1700

Cuplu perie (nm) AUTOMATIC

Lungime x lăţime x înălţime (cm) 166x91x137

Înălţime cu carcasă motor (mm)  - 

Înălţime cu mâner vertical (mm)  - 

Greutate (kg) 220

Greutate cu baterii (kg) 546

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no.
Min.

required
UHR 70-1700

Paduri speciale

PAD 27 685MM ECO STRĂLUCIRE VERDE 2 BUC. 10002363 0 ○

Ansamblu

TRUSĂ SCAUN SUPORTURI DE BRAŢE 56314301 1 □

Optiune de iluminare

KIT FARURI 56314313 1 □

TRUSĂ FAR 56422098 1 □

Altele

ANSAMBLU BANDĂ 56420024 1 □

TRUSĂ CENTURĂ DE SIGURANŢĂ 56422162 1 □

TRUSĂ CONTROL ACTIV AL PRAFULUI 56422083 1 □

Incarcator extern

ÎNCĂRCĂTOR HF 36V 40A SB175G 80553643 1 □

Mufă încărcător

MUFĂ ÎNCĂRCĂTOR SB 175 GRI L00190036 1 □

Baterii

BATERIE36V-280AH GEL CELULE SINGULARE L00210020 1 □

BATERIE36V-320AH MEDII UMEDE CU AQUAMATIC L00200033 1 □
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