
Моделът 1040S е машина за почистване и подсушаване в тесни пространства. 
Удобният и маневрен дизайн, интуитивния контрол и здрави компоненти осигуряват 
лесната работа и поддръжка на уреда. 1040S е идеална за почистване на малки, 
натоварени зони в магазини, болници и училища.

50-сантиметрова ръчноводима машина за 
почистване и подсУшаване на подове  

Интуитивно табло 
за управление с 
електронно управление 
на водния поток

Индикатор за нивото в 
резервоара на разтвора 
за почистване и маркуч за 
източване

Система против 
проникване на  пяна във 
вауумния мотор

Жълти точки на допир  
за лесна ежедневна 
поддръжка

ОСнОвнИ функцИИ

Маневрена леСна за рабОта МашИна

здрава кОнСтрукцИя в кОМпактна 
МашИна за пОчИСтване

кОнтрОл на ИзпуСканетО на разтвОра 
за пОчИСтване С автОМатИчнО 
СпИране

СаМОнИвелИраща Се четка за 
МакСИМалнО пОчИСтване
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СпецИфИкацИИ

500 мм Без самоход

волтаж на батерията 24 V

ширина на почистване 500 мм

скорост на въртене на четката 155 завъртания в минута

максимален натиск 18 кг

повдигане/сваляне на почистващата глава ръчно  педал

мотор на четката 550 W

теоретична производителност 1750 м2/ч

обем на резервоара за чиста вода 40 л

обем на резервоара за мръсна вода 50 л

мощност на вакуумен мотора 480 W

ширина на скуиджито 815 мм

повдигане/сваляне на скуиджито ръчен лост

смяна наскуиджито Без инструменти

задвижване пад-асистент

максимална скорост 3,5 км/ч

максимален ъгъл при изкачване -

размери (д x ш x в) 1230 x 516 x 960 мм

тегло (без батерията) 67 кг

1. Контролно табло със светлинен 
индикатор при ниско ниво 
в резервора на разтвора за 
почистване

2. Голям 40-литров резервоар за 
разтвор за почистване 

3. Лесен за проверка филтър на 
разтвора

4. здраво V-образно скуиджи за 
плътно събиране на водата

5. Лесна система за смяна на 
четката без докосване и 
ползване на инструменти

6. защитен капак на четката  от 
здрав материал

ГаранцИя 

12 месеца за частите и работата, с изключение на износващите се части. за повече информация се 
свържете с вашия местен представител.
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