Maskiner med Spray-Ex-system

PUZZI 8/1 C
Med tæpperenseren Puzzi 8/1 kompletterer vi vort eksisterende sortiment af tæpperensere med Spray-Exsystem og en kraftfuld maskine i begynderklassen. Denne Spray-Ex-maskine er effektiv til både polstrede
møbler og pletrensning af gulvtæpper. Mængden af restfugt er meget lille; derfor kan rensede tæpper og
polstrede møbler tages i brug igen meget hurtigt.

Standard tilbehør:
•
•
•
•
•
•

Sprøjteslange med indbygget
vandtilførsel 2.5 m
Indbygget holder til manuelt
mundstykke
Elledning 7.5 m
Møbelmundstykke
Håndtag med pistol
Ledningskrog

Ordrenummer: 1.100-225.0

Tekniske data
Max. kapacitet (m²/t)

18

Luftgennemstrømning (l/s)

61

Vakuum (mbar/kPa)

236/23,6

Spraymængde l/min

1

Påsprøjtningstryk/ophobningstryk (bar)

1/2,5

Vandtank rent/snavset vand (l)

8/7

Ventilatorydelse (W)

1200

Pumpeydelse (W)

40

Børsteydelse

-

Vægt (kg)

9,8

Mål (L x B x H) (mm)

530x330x440

Spænding (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50-60

Funktioner og fordele
Letvægts
Med sine 9.8 kg er Puzzi 8/1 C let at bære og 35% lettere end konkurrenternes. Perfekt til
vedligeholdelsesrengøring takket være hurtig tørring.
Let at transportere, også over forhindringer og ad trapper.
Indbygget bærehåndtag, så den kan transporteres med én hånd.
Kompakt design
Puzzi 8/1 C viser også sin styrke ved rengøring af polstre og bilinteriør.
Kompakt, pladsbesparende design.
Nem at håndtere og let tilgængelig
Snavsetvandsbeholderen er nem at tage af, let bortskaffelse af snavset vand og påfyldning af
rentvandsbeholderen.
Brugervenlig drift
En stor fodkontakt sikrer ergonomisk arbejde og gør det nemmere at koncentrere sig om
rengøringsopgaven.

Tilbehør
Adaptere til hårde overflader
Adapter til hårde overflader, håndmundstykke, ID 32, 110 mm
Til håndmundstykke 4.130-116.0
Ordrenummer 4.762-219.0

Adapter til hårde overflader, gulvmundstykke, ID 32, 230 mm
Til gulvmundstykkerne 4.130-127.0 og 4.130-394.0
Ordrenummer 4.762-220.0

Gulvmundstykker
Gulvmundstykke ID 32, 230 mm
Todelt, solid plastkobling, kort aluminiumsrør
Ordrenummer 4.130-127.0

Gulvmundstykke, metal
Todelt, kvikkobling af plast, aluminiumsrør, metalmundstykke
Ordrenummer 4.130-394.0

Mundstykker til hårde overflader
Stentæppe - mundstykke til hårde overflader
Todelt quick-connect plastkobling, vådsugegulvmundstykke med spraydyse af
metal
Ordrenummer 4.130-117.0

Polstermundstykker
Håndmundstykke
Ordrenummer 4.130-116.0

Polstermundstykker
Håndmundstykke
Til rengøring af lodrette skråpersienner, med plastkobling
Ordrenummer 4.130-083.0

Vinduesrengøringssæt
Ordrenummer 2.638-778.0

Trappemundstykke ID 32, 230 mm
Ordrenummer 4.130-128.0

Slanger til tæppe-/ tekstilrensere
Spray-Ex slange
Spray-Ex slange, komplet med robust kvikkobling af plast, 4 m
Ordrenummer 6.391-411.0

