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• Resultados de limpeza de carpetes
superiores, por meio de uma tecnologia de
limpeza profunda inigualável
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Extractor de carpete compacto,
de baixo perfil
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• Melhore a produtividade e os resultados
de limpeza em áreas congestionadas e
difíceis de atingir com o design compacto,
de baixo perfil
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• Reduza a fadiga do operador com uma
operação de retorno de baixo esforço e
uma pega ergonómica, de rápido ajuste
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EXTRACTOR DE BAIXO PERFIL E5
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Um desempenho de limpeza profunda excepcionalmente
poderoso em áreas congestionadas.
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Limpeza superior
Maximize o desempenho de limpeza em toda a faixa de limpeza
por meio de dois jactos de aspersão sobrepostos, uma
escova de tufo duplo e de flutuador ajustável e uma aspiração
por sucção excepcional. O design de escova de tufo duplo, de
flutuador ajustável, ajusta-se às várias profundidades do
pelo - não é necessário qualquer ajuste manual.
Limpeza profunda por baixo e à volta dos obstáculos
Limpeza fácil à roda e debaixo de obstáculos, como camas,
secretárias e mesas com o design compacto, de baixo perfil.
A pega de ajuste rápido aumenta o alcance de limpeza.
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Silencioso como um suspiro, limpa em toda a parte
Oferece uma limpeza silenciosa, para ambientes sensíveis ao
ruído e durante as horas de expediente com o verdadeiro nível de
som de 60 dBa, reconhecido pelo OSHA.
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Fácil de utilizar e de manter
Fácil de encher, de esvaziar, e de limpar os depósitos Hygenic
oferecem um design compacto, único. As pegas e garras
ergonómicas garantem a facilidade de agarrar.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Faixa de lavagem
Velocidade da escova
Motor da Escova
Depósitos de solução
/recuperação 		
Elevação da água
Motor de aspiração
Cabo de corrente
Nível do ruído 		
Garantia
		
		
		

380 mm
1200 rpm
0.30 kW
19 L
2184 mm
0.88 kW
15 m
69 dBA

12 meses para as peças e 12
meses para defeitos de fabrico,
consoante o que ocorrer primeiro,
excluindo artigos de desgaste.

Ferramentas opcionais disponíveis.
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