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Rezultate superioare prin folosirea 
tehnologiei de curãþare în profunzime

Forma compactã þi înãlþimea micã asigurã o 
productivitate crescutã þi curãþare superioarã 
în spaþiile strâmte

Cu un efort scãzut þi datoritã posibilitãþii de 
ajustare rapidã a elementului de ghidare se 
reduce oboseala operatorului þi creþte 
productivitatea

 

 
 

 
 
 

E5

Echipament de curãþare
a covoarelor ºi mochetelor,
compact, cu o înãlþime redusã
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E5 - ECHIPAMENT DE CURÃÞARE A
COVOARELOR ªI MOCHETELOR

CARACTERISTICI

Latimea de curatare
Viteza de rotatie a periei
Puterea motorului periei
Capacitatea rezervoarelor
de solutie/apa reziduala

Puterea motorului de aspirare
Lungimea cablului
Nivelul de zgomot

Water lift

  

Garanþie 12 luni

Optional tools available.

Performanþe superioare de curãþare în profunzimea
covoarelor ºi mochetelor în spaþiile strâmte

Curãþare în profunzime  în jurul ºi sub obstacole
Curãþarea cu uºurinþã în jurul ºi sub obstacole precum paturi,
birouri ºi mese datoritã formei compacte ºi a înãlþimii reduse.
Ajustarea rapidã a elementului de ghidare duce la mãrirea
ariei de curãþare.

Curãþã oriunde cu un nivel scãzut de zgomot
Datoritã nivelului scãzut de zgomot poate fi folosit ºi în timpul
orelor de program.

Uºor de folosit ºi întreþinut
Forma compactã asigurã uºuriþã la umplere, golire, curãþare
ºi igienizare. Elementul de ghidare ergonomic asigurã o
prindere uºoarã.

Creºterea performanþelor de curãþare din zona intrãrilor, datoritã
jeturilor de spray-ere ºi a unei capacitãþi superioare de aspirare.
Posibilitatea de ajustare a poziþiei periei în funcþie de tipul
de covor/mochetã ce trebuie curãþat.

Performanþe superioare de curãþare

380 mm
1200 rot/min
0,3 kW
19 litri

0,88 kW
15 m
69 dBA

2184 mm


