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Modelul 2911SR este un echipament robust cu om la bord, de 
dimensiuni medii, care oferă productivitate ȋn curățarea ariilor mari.
Nivelul sonor scăzut, comenzile intuitive și designul compact permit utilizarea 

ușoară în orice moment. 2911SR este ideal pentru curățarea unor zone largi, 

cum ar fi spitale, școli şi medii industriale.

ECHIPAMENT DE SPĂLARE-USCARE CU oM LA boRD, LĂţIME 
DE LUCRU 85 CM

Puncte de contact 
galbene pentru o 
întreținere zilnică 
ușoară

operare simplă cu 
programe presetate şi 
trei opțiuni pentru a 
regla fluxul de apă

CaRaCteRiStiCi Cheie

ACCESAţI RAPID MULTIPLE zoNE 
ALE UNEI INCINTE CU ACEST 
ECHIPAMENT CU oM LA boRD

PANoU DE CoNTRoL UșoR DE 
foLoSIT CU AfIșAj vIzUAL

DoUĂ PERII ACţIoNATE CU MoToR 
PRoPRIU PENTRU o CURĂţARE şI 
PRoDUCTIvITATE oPTIMĂ

fUNCţIoNAREA SILENțIoASĂ 
PERMITE UTILIzAREA îN oRICE 
MoMENT

Manevrabil, cu rază de 
ȋntoarcere redusă

Două actuatoare dedicate 
suportului de perii şi 
racletei de aspirare



TM

2911SR

Lățimea de spălare 850 mm

voltaj baterie 24 V (4 x 6 V) 

Timp de lucru cu o ȋncărcare 240 min

Rotaţie perii 200 rpm

Presiunea maximă de apăsare 60 kg

Ridicare/coborâre cap de frecare Actuator

Putere motor perii 2 x 500 W

Productivitate teoretică 5.525 m2/h

Capacitate rezervor de soluţie 110 L

Capacitate rezervor de recuperare 115 L

Motor de aspirare 550 W

Lăţimea racletei 1.089 mm

Ridicarea / coborârea racletei Actuator

înlocuirea lamelelor racletei Fără unelte

viteză maximă 6,5 km/h

Acces în rampă 16%

Rază de ȋntoarcere (perete-perete) 1.960 mm

Nivel zgomot 75 dBA

Dimensiuni (l x l x Ȋ) 1.504 x 909 x 1.021 mm

Greutate (fără baterii) 231 Kg

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

2. Motor de aspirare cu turbină 
pentru aspirarea puternică a apei

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

4. Rezervor de soluție mare, de  
110 litri

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

6. Motor de tracțiune mai puternic – 
acces în rampă de 16%
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Consultați reprezentantul local pentru informații suplimentare.
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