
Modelul 2180SR este un microechipament cu om la bord fiabil care oferă 
productivitate ȋn curățarea ariilor mari. Nivelul sonor scăzut, comenzi intuitive și 
designul compact permit utilizarea ușoară în orice moment. 2180SR este ideal pentru 
curățarea unor zone largi, cum ar fi supermarketuri, spitale și școli.

Micro-EchipaMEnt dE spălarE-uscarE cu oM la bord, 
lăţiME dE lucru 50cM

Operare simplă cu 
programele automate 
presetate, AUTO și ECO

Două actuatoare dedicate  
suportului de perii şi racletei 
de aspirare

Manevrabilă, cu rază 
de curbură redusă

Puncte de contact 
galbene pentru o 
întreținere zilnică ușoară

CaraCteristiCi Cheie

AcceSAţi RApiD Multe zOne Ale unei 
incinte cu AceSt echipAMent cu OM lA 
bord 

pAnOu De cOntROl ușOR De fOlOSit cu 
AfișAj vizuAl

DAtORită DeSign-ului cOMpAct Se 
StRecOARă ușOR ȋn cele MAi Multe zOne 
AglOMeRAte

funcţiOnAReA SilențiOASă peRMite 
utilizAReA în ORice MOMent
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INTERIORUl 

1. Schimbați cu ușurință fluxul 
de apă și alte caracteristici de 
curățare de la panoul de control 
intuitiv

2. Motor aspiraţie cu turbină pentru 
aspirarea puternică a apei 

3. Furtun de evacuare performant al 
rezervorului de recuperare, pentru 
evacuare rapidă și fără probleme

4. Rezervor de soluție mare de 78,5 
litri 

5. Ansamblu racleta în formă de V de 
înaltă durabilitate pentru aspirarea 
consistentă a apei

6. Sistem simplu de înlocuire a periei 
fără scule și fără atingere

SpecificAţii

500 mm

Voltaj baterie 24 V

lățimea de spălare 500 mm

Viteza de rotaţie a periei 150 rpm

Presiunea maximă de apăsare 22 kg

Ridicare/coborâre cap de frecare Actuator

Putere motor perii 400 W

Productivitate teoretică 3.180 m²/hr

Capacitate rezervor de soluţie 78,5 l

Capacitate rezervor de recuperare 80 l

Motor de aspirare 2 nivele, 480 W

lăţimea racletei 710 mm 

Ridicarea / coborârea racletei Actuator

Înlocuirea lameleii racletei Fără unelte

Tracţiune Tracţiune proprie, pedală

Viteză maximă 6 kmh

Pantă maximă de funcţionare 8%

Rază de rotire (perete-perete) 1.851 mm

Dimensiuni  (l x l x Ȋ) 1.310 x 675 x 1.030 mm

Greutate (fără baterii) 118 kg

gARAnţie

Consultați reprezentantul local pentru informații suplimentare.
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