
EM 17 R
Sprawnie funkcjonujące urządzenie jednotarczowe ze zbiornikiem na 
czystą wodę o pojemności 10 litrów.

Przeznaczenie
Intensywne czyszczenie wszystkich wykładzin podłogowych oraz lek-
kie polerowanie.

EM 17 R jest stworzony dzięki swojemu wytrzymałemu napędowi pla-
netarnemu do ciężkiej, codziennej pracy.
Zbiornik na czystą wodę o pojemności 10 litrów zapewnia wygodną i 
szybką pracę.
Dzięki wymianie tarcz bez użycia narzędzi EM 17 R można przezbroić 
bez długich przestojów pracy i dostosować do każdego podłoża.
W połączeniu z padem Queen Bonnet można osiągnąć przy czyszcze-
niu wykładzin jedyne w swoim rodzaju efekty czyszczenia. W celu
zapewnienia optymalnych rezultatów w przypadku silnych, uciążliwych 
zabrudzeń wagę urządzenia można zwiększyć o dodatkowe 14 kg.
Dzięki dużym gumowanym kołom urządzenie nie zostawia śladów 
transportu nawet na najdelikatniejszych powierzchniach.

Cechy
- wytrzymałe podwozie planetarne
- zintegrowany zbiornik na świeżą wodę o pojemności 10 litrów
- wymiana szczotek i tarcz bez konieczności użycia narzędzi
- duże gumowane koła transportowe

Wyposażenie podstawowe
- zbiornik na czystą wodę
- szczotka tarczowa średnia (zielona: do powierzchni twardych)
- szczotka tarczowa miękka (niebieska: do delikatnych podłóg)
- talerz napędowy padów

Napięcie sieciowe
Moc
Liczba obrotów szczotek
Maksymalna średnica tarczy
Zbiornik na czystą wodę
Waga
Długość kabla

230 V / 50 Hz
1200 W
154 obroty/minutę
17‘‘ / 432 mm
10 litrów
38 kg
12 m

Urządzenia i oprzyrządowanie

EM 17 R
Talerz napędowy padów (16-17”)
Szczotka średnia 16” (zielona)
Szczotka miękka 16” (niebieska)
Obciążenie dodatkowe (14 kg)
Pad Queen Bonnet17”
Superpad biały 17” (pakowane po 5 szt.)
Superpad zielony 17” (pakowane po 5 szt.)
Superpad czerwony 17” (pakowane po 5 szt.)
Superpad czarny 17” (pakowane po 5 szt.)

Art Nr.
 
201.001
201.004
201.002
201.003
201.068
201.009
201.005
201.008
201.006
201.007

Wszystkie elementy służące do obsługi znajdują się 

na ergonomicznym uchwycie.

Szczotka tarczowa miękka (dywan) 16”(406 mm). 

Szczotka tarczowa średnia (podłoga) 16”(406 mm). 

Talerz napędowy do padów 16”/17”(406-432 mm).

Oprzyrządowanie: pady tarczowe do każdego 

podłoża o różnej twardości.

Oprzyrządowanie: pad Queen Bonnet daje 

najlepsze efekty czyszczenia na dywanach i 

wykładzinach.
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