
TM

Modelul 416S este un echipament de spălat-uscat compact, fiabil 
și ușor de utilizat, care oferă o curățare eficientă în spații strâmte. 
Comenzile ușor de utilizat, design-ul redus și mânerul ergonomic 
garantează o operare simplă. Modelul 416S este ideal pentru spații greu 
accesibile din magazine și birouri.

MiCro EChipaMEnt dE Spălat-uSCat Cu dirijarE dE 
pE Sol, lăţiME dE luCru 35CM

Modul ECO reduce 
nivelul de zgomot și 
mărește timpul de 
funcționare

Rezervorul de recuperare  
este ușor de îndepărtat 
pentru curățare și acces la 
acumulator

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



gaRanţie

Consultați reprezentantul local pentru informații suplimentare.

TM

Specificaţii

InTerIorul

416S

Voltaj baterie  24 V
lățimea de spălare 350 mm
Viteza de rotaţie a periei 140 rpm
presiunea maximă de apăsare 25 kg
putere motor perie 200 W
productivitate teoretică 1.300 m²/hr
Capacitate rezervor de soluţie 16 l
Capacitate rezervor de recuperare 19 l
puterea motorului de aspirare 3 nivele, 295 W
lăţimea racletei 450 mm
ridicarea / coborârea racletei acţionare manuală a levierului 
Înlocuirea lamei racletei Fără unelte
tracţiune asistată
Viteză maximă 3,5 kmh
dimensiuni  (l x l x Ȋ) 950 x 450 x 1.200 mm
Greutate (fără baterii) 36 kg

1. Mâner confortabil și reglabil pentru 
funcționare ergonomică

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

3. rezervor de soluție mare, de 16 
litri

4. Forma parabolică a racletei 
urmărește mișcarea mașinii pentru 
o colectare excelentă a apei

5. Capac al periei din material durabil

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