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PEQUENA AUTO-LAVADORA DE PISO DE CONDUTOR SENTADO
DE 70/85 CM
A 2911SR é uma pequena auto-lavadora de condutor sentado
fiável, que oferece limpeza produtiva para grandes áreas.
O seu nível de som silencioso, controlos intuitivos
e design compacto permitem fácil operação
e uma limpeza a qualquer momento. A 2911SR
é ideal para a limpeza de grandes espaços em
áreas como hospitais, escolas e indústrias.

ALCANCE RAPIDO DE MUITAS ÁREAS
DE UMA INSTALAÇÃO
COM UMA AUTO-LAVADORA
DE CONDUTOR SENTADO
PAINEL DE CONTROLO INTUITIVO
COM MOSTRADOR
MOTOR COM DUPLA ESCOVA
PARA UMA LIMPEZA MAIS EFICAZ
E MAIOR PRODUTIVIDADE
OPERAÇÃO SILENCIOSA
PERMITE UMA LIMPEZA A
QUALQUER MOMENTO

RECURSOS PRINCIPAIS

Operação simples
com um sistema de
um toque para ativar
programas pré-definidos
e três escolhas para definir
o consumo de água

Design manobrável
com raio de viragem
pequeno

Dois actuadores
específicos
movem o esfregão
de limpeza e o rodo
para cima/baixo

Pontos táteis amarelos
para fácil manutenção diária
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DENTRO DA
1
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1. Mude facilmente a taxa de fluxo
de água e outras funções de
limpeza a partir do painel de
controlo intuitivo
2. Motor de vácuo trifásico para
forte recolha de água
3. Mangueira de drenagem
do tanque de recuperação
grande com clipe de pressão,
para drenagem de tanque rápida
e livre de sujidade
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4. Depósito de solução grande
de 100 L
5. Conjunto de rodo em forma de
“V” durável para uma captação
consistente de água
6. Rodas motorizadas com
grande tração - ângulo
de subida de 16%

4

5
6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2911SR
Faixa de Lavagem

700 mm

850 mm

Tensão da bateria

24 V (4 x 6 V)

24 V (4 x 6 V)

Tipo de bateria

180 Ah - GEL

180 Ah - GEL

Autonomia (minutos)

240

240

Velocidade da escova

210 rpm

200 rpm

Pressão máxima descendente
Levantar/baixar cabeça de lavagem

45 kg

60 kg

Atuador

Atuador

Motor da escova

2 x 300 W

2 x 500 W

Rendimento Teórico

4550 m²/h

4550 m²/h

Capacidade do depósito de solução

100 l

100 l

Capacidade do depósito de recuperação

110 l

110 l

Trifásico, 550 W

Trifásico, 550 W

Potência do motor a vácuo
Largura do rodo
Levantar/baixar o rodo
Substituição da borracha do rodo
Tracção
Velocidade máxima
Ângulo máximo de subida
Raio de viragem (parede a parede)
Nível de ruído

940 mm

1089 mm

Acionador

Acionador

Sem ferramentas

Sem ferramentas

Autopropulsão , pedal

Autopropulsão - pedal

6,5 km/h

6,5 km/h

16%

0,16

1900 mm

1960 mm

75 dBA

75 dBA

Dimensões (CxLxA)

1504 x 759 x 1021 mm

1504 x 909 x 1021 mm

Peso (sem bateria)

214 kg

231 kg

GARANTIA
12 meses em peças e mão de obra, excluindo itens de desgaste, consulte o seu representante local para obter
mais informações.
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