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Modelul 3814SR este un echipament de spălat- uscat 
compact care facilitează curățarea eficientă a zonelor mari. 
Intuitivă, cu performanțe ridicate de curățare, este mașina ideală 

pentru curățarea spațiilor mari, precum unități comerciale, depozite, 

fabrici, potrivită şi pentru condiţii dificile de curățare.

EchipaMEnt dE Spălat- uScat cu oM la boRd dE 
diMEnSiuni MEdii, cu lățiMEa dE lucRu dE 95 cM

acces în rampă de până 
la 16%

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 optiMa

funcţionaREa SilEnțioaSă 
pERMitE utilizaRE în oRicE 
MoMEnt

până la 5 oRE și juMătatE dE 
funcţionaRE cu o SinguRă 
încăRcaRE a batERiEi, pERMitE 
cuRăţaREa aRiiloR MaRi

două actuatoare, dedicate 
suportului de perii şi 
racletei de aspirare

Manevrabil, cu rază 
de ȋntoarcere redusă



TM

3814sr

voltaj baterie 36 V

timp de lucru cu o ȋncărcare 330 min

lățimea de spălare 950 mm

Rotaţie perii 200 rpm

presiunea maximă de apăsare 100 Kg

ridicare/coborâre cap de frecare Actuator

Putere motor perii 2 x 400 W

productivitate teoretică 5.700 m2/hr 

capacitate rezervor de soluţie 145 L

Capacitate rezervor de recuperare 170 L

Motor de aspirare 650 W

lăţimea racletei 1.100 mm

ridicarea / coborârea racletei Actuator

înlocuirea lamelelor racletei Fără unelte

viteză maximă 6 km/h

acces în rampă 16%

dimensiuni (l x l x Ȋ) 1.720 x 1.100 x 1.360 mm

Ȋncărcător Separat

greutate (fără baterii) 292 Kg
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SpEcificaţii

©2019 IP Cleaning Srl, o filială deținută integral de Tennant Company. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

gaRanţiE

RO 10/2019

Consultați reprezentantul local pentru informații suplimentare.

intERioRul

1. Trei programe de curățare 
presetate. Reglaj uşor al debitul 
de apă și alte funcții de curățare 
dintr-un panou de control intuitiv

2. Motor de aspirare performant 
pentru aspirarea puternică a apei

3. Datorită programelor presetate 
și pornirii fine, sistemul permite 
determinarea consumului de 
energie, crește productivitatea și 
reduce costurile de întreținere 

4. Rezervor de soluție mare, de 
145 litri 

5. Ansamblu racleta robust, pentru 
aspirarea consistentă a apei

6. Motor de tracţiune mai puternic – 
acces în rampă de 16%


