TM

MINI AUTO-LAVADORA DE CONDUTOR APEADO DE 45CM-M/V

A 728S-M/V é uma mini auto-lavadora fiável e fácil de usar que
permite uma limpeza eficaz em espaços confinados.
Os seus controlos fáceis de usar, design discreto e pega ergonómica
facilitam a sua operação. A 728S-M/V é ideal para espaços de difícil
acesso em áreas como hospitais, escritórios e lojas de retalho.

MANOBRÁVEL PARA LAVAGEM EM
ESPAÇOS DIFÍCEIS DE ALCANÇAR
CAPACIDADE EXTRA GRANDE
DO TANQUE EM MÁQUINA DE
TAMANHO PEQUENO
SIMPLES E CONFORTÁVEL
DE OPERAR

RECURSOS PRINCIPAIS

Modo ECO reduz o
nível de ruído em 2 dB
e aumenta o tempo de
execução em 20%

Armazenamento compacto
com pega que se dobra
facilmente

Tanque de recuperação
fácil de remover para
limpeza e acesso à bateria

Pontos de contacto
amarelos para facilitar
a manutenção diária
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DENTRO DA

1. Pega confortável e alça ajustável
para funcionamento ergonómico
2. Motor de vácuo trifásico para
forte recolha de água
3. Depósito de solução grande
de 28 l

4. Disponível com 2 versões de rodos:
M = Parabólico no meio
V = Em forma de V na traseira
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5. Tampa da escova feita de material
durável
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6. Simples sistema de troca
de escova sem ferramentas
e sem toque
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

728S-M/V*
Tensão da bateria

24V (2 x 12 V)

Tipo de bateria

74 Ah - AGM

Autonomia (minutos)

150

Faixa de Lavagem

450 mm

Velocidade da escova

140 rpm

Pressão máxima descendente

20 kg

Motor da escova

350 W

Rendimento Teórico

1575 m²/h

Capacidade do depósito de solução

28 l

Capacidade do depósito de recuperação

30 l

Potência do motor a vácuo
Largura do rodo

Trifásico, 550 W
550/730 mm

Levantar/baixar o rodo

Alavanca de mão

Substituição da borracha do rodo

Sem ferramentas

Tracção
Velocidade máxima
Nível de ruído
Dimensões (C x L x A)
Peso (sem bateria)

Auto-assistida
3,5 km/h
71 dBA (69 dBA em
EcoMode)
960 x 550 x 1220 mm
98 kg

* M=Rodo intermédio / V=Rodo traseiro

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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