
Моделът  2180SR е надеждна микро машина за почистване и подсушаване 
на подове със седящ оператор, която осигурява продуктивно почистване 
на големи площи. Ниското ниво на шум, интуитивната система за контрол и 
компактния дизайн позволяват лесно почистване по всяко време.  2180SR е 
идеална за почистване на големи площи в помещения като магазини, болници и 
училища.

50-саНтиметрова малка седлова машиНа за 
почистваНе и подсушаваНе На подове 

Лесна за работа с 
предварително зададените 
автоматични програми 
AUTO и ECO

Два специални 
задвижващи механизма 
преместват почистващата 
четка и скуиджито нагоре и 
надолу

Маневрен дизайн 
с малък радиус на 
завиване

Жълти точки на допир 
за лесна ежедневна 
поддръжка

ОснОвни функции

БързО ДОстигане на МнОгО зОни в 
пОМещениетО с  Машина за пОчистване и 
пОДсушаване със сеДящ ОператОр

Лесен за БОравене панеЛ за управЛение 
с визуаЛен ДиспЛей

кОМпактен Дизайн, кОйтО ЛеснО 
се вписва в пОвечетО натОварени 
пОМещения

тихият реЖиМ на раБОта пОзвОЛява 
пОчистване пО всякО вреМе
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1. лесна смяна на скоростта 
на изпускане на водата и 
други почистващи функции от 
интуитивното контролно табло.

2. многостепенен вакуумен мотор  
изсмукване на водата 

3. Голям маркуч за източване на 
резервоара за мръсна вода  
за лесно и безпроблемно 
източване

4. Голям 78,5-литров резервоар за 
разтвор за почистване 

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

6. лесна система за смяна на 
четката без докосване и 
ползване на инструменти

спецификации

500 мм

волтаж на батерията 24 V

ширина на почистване 500 мм

скорост на въртене на четката 150 завъртания в минута

максимален натиск 22 кг

повдигане/сваляне на почистващата глава задвижващо устройство

мотор на четката 400 W

теоретична производителност 3180 м2/ч

обем на резервоара за чиста вода 78,5 л

обем на разарвоара за мръсна вода 80 л

мощност на мотора за вакуумно изсмукване 2 степени, 480 W

ширина на скуиджито 710 мм 

повдигане/сваляне на скуиджито задвижващо устройство

смяна на скуиджито Без инструменти

задвижване самозадвижваща се, крачен педал

максимална скорост 6 км/ч

максимален ъгъл при изкачване 8%

радиус на завиване (от стена до стена) 1.851 мм

размери (д x ш x в) 1.310 x 675 x 1.030 мм

тегло (без батерията) 118 кг
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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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