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Modelul 2285S este un echipament de spălat-uscat cu 
dirijare de pe sol, foarte productiv și de ȋncredere. 
Este ușor de utilizat și foarte util, ideal pentru curățarea zilnică a 

unităţilor medicale, în retail şi alte incinte cu grad de dificultate mediu.

EchipaMEnt dE Spălat-uScat cu dirijarE dE 
pE Sol, lăţiME dE lucru 70 cM

Puncte de contact 
galbene pentru o 
întreținere zilnică ușoară

Panou de control intuitiv 
cu control electronic al 
debitului apei şi vitezei

caractEriStici chEiE

până la 4 orE dE lucru cu o 
Singură încărcarE

conStrucțiE Solidă într-un  
echiPament comPact

controlul SoluţiEi, cu oprirE 
autoMată

pEriE autonivElantă cu vitEză 
dE rotaţiE ridicată pEntru o 
EficiEnţă MaxiMă

Sistem anti-spumare 
de protecție a motorului 
de aspirare

indicator al nivelului 
rezervorului de soluție și 
furtun de evacuare al apei 
murdare



TM

SpEcificaţii

intEriorul

2285S

versiune Tracţiune

voltaj baterie 24 V (4 x 6 V)

timp de lucru cu o ȋncărcare 240 min

lățimea de spălare 700 mm

rotaţie perii 215 rpm

presiunea maximă de apăsare 31.4 Kg

ridicare/coborâre cap de curăţare Cu pedală

Putere motor perie  2 x 300 W

productivitate teoretică 3.150 m2/hr 

capacitate rezervor de soluţie 85 L

capacitate rezervor de recuperare 90 L 

Puterea motorului de aspirare 480 W

lăţimea racletei 940 mm

ridicarea / coborârea racletei Mâner

înlocuirea lamelelor racletei Fără unelte

viteză maximă 4.5 km/h

dimensiuni  (l x l x Ȋ) 1.328 x 748 x 1.025 mm

Ȋncărcător Ȋncorporat

greutate (fără baterii) 98.4 Kg

1. Indicator luminos pe panoul de 
control când nivelul rezervorului 
de soluție este scăzut

2. Filtru soluție accesibil şi ușor de 
verificat

3. Rezervor de mare capacitate,  
85 de litri

4. Ansamblu racleta robust, în 
formă de V, pentru aspirarea 
consistentă a apei

5. Înlocuirea simplă a periei şi a 
lamelelor de cauciuc fără alte 
unelte

6. Suport perii din oţel rezistent,   
cu roţi de ghidare
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Consultați reprezentantul local pentru informații suplimentare.


