
TM

Modelul 728S este un echipament de spălat-uscat fiabil și ușor 
de utilizat, ce oferă o curățare eficientă în spații strâmte. 
Comenzile ușor de utilizat, design-ul minimal și mânerul ergonomic 

garantează o operare simplă. Modelul 728S este ideal pentru spații 

greu accesibile din spitale, birouri și magazine.

EchipaMEnt Mic dE Spălat-uScat cu dirijarE 
dE pE Sol, lăţiME dE lucru 45 cM

Modul ECO reduce 
nivelul de zgomot cu 
2 dB și mărește timpul 
de funcționarea cu 
până la 20%

rezervorul de recuperare 
este ușor de îndepărtat 
pentru curățare și acces la 
baterie

depozitare compactă 
cu mâner pliabil

Puncte de contact 
galbene pentru o 
întreținere zilnică 
ușoară

caractEriStici chEiE

ușor dE utilizat în Spații 
grEu accESibilE

rEzErvor MarE ȋntr-un 
EChiPaMEnt MiC

SiMplu și confortabil dE 
utilizat
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garanţiE

Consultați reprezentantul local pentru informații suplimentare.

TM

SpEcificaţii

intEriorul

728S

versiune                                                       Semi tracţiune

voltaj baterie 24 V (2 x 12 V)

tip baterie 63 Ah - Gel Exide

timp de lucru cu o ȋncărcare 130 min

lățimea de spălare 450 mm

rotaţie perie 140 rpm

presiunea maximă de apăsare 20 kg

putere motor perie 350 W

productivitate teoretică 1.575 m2/h

capacitate rezervor de soluţie 28 L

capacitate rezervor de recuperare 30 L

puterea motorului de aspiraţie 550 W

lăţimea racletei 550 mm

ridicarea / coborârea racletei Mâner

înlocuirea lamei racletei Fără unelte

tracţiune Asistată

viteză maximă 3,5 km/h

nivel sonor 71 dBA (69 dBA in EcoMode)

dimensiuni  (l x l x ȋ) 960 x 550 x 1.220 mm

greutate (fără baterii) 98 kg

1. Mâner confortabil și reglabil 
pentru operare ergonomică

2. Motor de aspirare în trei faze 
pentru o aspirare puternică a apei

3. Rezervor mare de soluție, 28 litri

4. Disponibil cu racletă parabolică 
poziţionată median, în spatele 
periei

5. Protecţie perie din material 
durabil

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