Truvox Multiwash II 240

Truvox Multiwash II jsou podlahové mycí stroje
velmi jednoduché konstrukce, vyznačují se velmi
jednoduchým ovládáním a tichým provozem.
Univerzální řešení pro všechny typy podlah.
Vhodný pro prakticky každý druh podlahy - od
koberců přes tvrdé podlahy až po mytí eskalátorů
a travelátorů.

Kód produktu: MW240
Dostupnost: Skladem
Cena bez DPH: 35 243 Kč
Cena s DPH (před slevou): 56 858 Kč
Cena s DPH: 42 643 Kč
Odkaz na produkt: zde
Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:
Truvox Multiwash II jsou podlahové mycí stroje velmi jednoduché konstrukce, vyznačují se velmi
jednoduchým ovládáním a tichým provozem.
Univerzální řešení pro všechny typy podlah.
Jsou vhodné na všechny typy členitých podlah bez ohledu na mycí postup.
Multiwash nabízí klidný, vysoce kvalitní čisticí výkon, univerzálnost, jednoduchost používání.
Multiwash II je vhodný pro prakticky každý druh podlahy - od koberců přes tvrdé podlahy až po
mytí eskalátorů a travelátorů.
Zařízení myje a suší při jednom chodu.
Nabízí vynikající manévrovací schopnosti v členitých prostorách. Volitelně lze Multiwash II vybavit
bočním kartáčem pro mytí podlah v blízkosti stěn a pro lepší přepravu manipulačním vozíkem.
Tichý chod mycích strojů Multiwash II je velikou výhodou pro práci v nemocnicích, kancelářích a
školách. Výkonný pomocník pro úklidové firmy.
Multiwash II je dodáván v různých pracovních šířkách - 24 cm, 34 cm a 44 cm.
Modely 240/PUMP, 340/PUMP a 440 /PUMP jsou vybaveny 4 l nádrží a čerpadlem pro vyšší
produktivitu čištění.
Kartáče jsou k dispozici pro standardní běžné mytí tvrdých podlach nebo pro intenzivní čištění
stejně jako na čištění koberců či mytí eskalátorů a travelátorů.
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Využití:
- vysoce účinný na "obtížných" členitých bezpečnostních podlahách
- pro koberce s nízkým vlasem
- eskalátory a pohyblivé chodníky
- vstupní rohože
Výhody:
- vynikající obratnost a produktivita
- tichý provoz
- přístupné a vyjímatelné nádrže pro rychlé plnění a vyprazdňování
- výměna kartáčů zabere pár minut bez použití nářadí
- volba kartáčů pro normální údržbu nebo pro intenzivní drhnutí
- k dispozici v různých čisticích šířkách - 24 cm, 34 cm a 44 cm
Podalhový mycí stroj Multiwash je ideální pro:
- oblasti Food Service – jídelny, restaurace, kuchyně, stravovací zařízení
- nemocnice
- ošetřovatelské domy
- maloobchodní prostory
- školy
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
- zařízení je vybaveno standardními kartáči pro mytí tvrdých podlah - připraveno k použití
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Parametry produktu:
Pohon

elektrický

Pracovní šířka

240 mm

Pracovní šířka sání

240 mm

Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem

-

Pracovní šířka se 2 postranními kartáči

-

Plošný výkon (teoretický/skutečný)

650 m2/h

Pracovní rychlost stroje

-

Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)

1,2/1,2 l

Počet kartáčů

2

Typ kartáče

válcový

Velikost kartáče

240 x 100 mm

Přítlak kartáče

20 kg

Rychlost kartáče

650 ot/min

Pojezd stroje

pomocí kartáče

Stoupavost

-

Minimální šíře otáčení

-

Příkon motoru kartáče

400 W

Příkon motoru pojezdu

-

Příkon motoru sání

-

Hladina hluku

68 dB(A)

Napětí

230 V

Délka elektrického kabelu

12 m

Rozměry (D x Š x V)

378x340x1112 mm

Hmotnost

20 kg

Hmotnost s bateriemi

-
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Fotogalerie:
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Příslušenství k produktu:

Manipulační vozík Truvox
Multiwash

Standardní válcový kartáč
Truvox Multiwash 240

Kobercový válcový kartáč
Truvox Multiwash 240

Postranní kartáč Truvox
Multiwash 240
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Varianty produktu:

Truvox Multiwash II 240

Truvox Multiwash II 240/Pump

Truvox Multiwash II 340

Truvox Multiwash II 340/Pump

Truvox Multiwash II 340/Pump
Battery

Truvox Multiwash II 440/Pump
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Soubory ke stažení:
Katalogový list Truvox Multiwash II

PDF

Videa k produktu:
https://www.youtube.com/embed/11faifgyjb0
https://www.youtube.com/embed/fTRfacFyxqQ
https://www.youtube.com/embed/B1h4r4QMhUY
https://www.youtube.com/embed/BGaod2TUaGE
https://www.youtube.com/embed/cYows71qeXY
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