
TM

Моделът 416S е компактна, надеждна и лесна за ползване 
машина за почистване и подсушаване, която осигурява 
ефективно почистване в тесни пространства. Лесната система 
за управление, нископрофилният дизайн и ергономичните 
дръжки осигуряват лесното боравене с уреда. 416S е идеална  за 
труднодостъпни пространства в болници, магазини и офиси.

35-сантиметрова ръчноводима машина за 
почистване и подсушаване на подове 

ECO режимът 
намалява нивото на 
шума и увеличава 
времето за работа

Лесен за изваждане и 
почистване резервоар и 
лесен достъп до батерията

Компактно съхранение  
с дръжка, която се сгъва 
лесно

Жълти точки на допир  
за лесна ежедневна 
поддръжка

ОснОвни фунКции

Маневрена за пОчистване 
на труднОдОстъпни 
прОстранства

ГОЛяМ Капацитет на 
резервОара в Машина с 
МаЛъК разМер

Лесна и удОбна за рабОта



Гаранция

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

TM

специфиКации

416S

волтаж на батерията  24 V

ширина на почистване 350 мм

скорост на въртене на четката 140 оборота в минута

максимален натиск  25 кг

мотор на четката 200 W

теоретична производителност 1300 м2/ч

обем на резервоара за чиста вода 16 л

обем на резервоара за отработена вода 19 л

мощност на вакуумния мотора 3 степени, 295 W

ширина на скуиджи 450 мм

повдигане/сваляне на скуиджито ръчен лост

смяна на скуиджито Без инструменти

задвижване Без самоход

максимална скорост 3,5 км/ч

размери (д x ш x в) 950 x 450 x 1200 мм

тегло (без батерията) 36 кг

1. удобно захващане и 
регулируема дръжка за 
ергономична работа

2. 3-степенен мотор за силно 
вакуумно изсмукване на водата

3. Голям 16-литров резервоар за 
почистващ разтвор 

4. параболичното скуиджи следва 
движението на машината 
за отлично изсмукване на 
мръсната водата

5. Корпусът на четката е 
изработен от устойчив материал

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