HERCULES
Wytrzymałe, wyjątkowo mocne i spokojnie pracujące urządzenie jednotarczowe.
Przeznaczenie
Intensywne czyszczenie wszystkich twardych powierzchni i wykładzin.
Urządzenie jednotarczowe Hercules jest wyjątkowo spokojnie pracującym urządzeniem, wytrzymałym i łatwym w obsłudze należącym do
wyższej klasy średniej.
Dzięki dużemu przyjaznemu dla użytkownika i ergonomicznemu uchwytowi urządzenie można bez problemu prowadzić i nadaje się ono
wspaniale do intensywnego, regularnego gruntownego i codziennego
sprzątania.
Mocny nie wymagający konserwacji napęd planetarny zapewniający
175 obrotów na minutę zawsze gwarantuje wystarczającą moc do
przeprowadzenia szybkiego i dokładnego czyszczenia wszystkich podłóg twardych i wyprania szamponem powierzchni tekstylnych. Dzięki
dużemu ciężarowi własnemu wynoszącemu 48 kg i opcjonalnemu
podwójnemu dodatkowemu obciążeniu o każdorazowo 14 kg urządzenie łatwo może w każdym momencie mieć wagę do 76 kg.
Optymalne warunki do gruntownego wyczyszczenia powierzchni zabrudzonych uporczywym brudem.
Dzięki Herculesowi zyskacie Państwo służące przez wiele lat, niezawodne i sprawnie działające urządzenie o wszechstronnym zastosowaniu
do czyszczenia wszystkich powierzchni przy wspaniałym stosunku
ceny do rezultatów. Maszyna standardowo dostarczana jest z kompletnym oprzyrządowaniem, zbiornikiem na czystą wodę o pojemności 12
litrów, talerzem napędowym padów oraz szczotką do prania z użyciem
szamponu i szorowania.
Cechy
- napęd planetarny nie wymagający konserwacji
- zintegrowany zbiornik na czystą wodę o pojemności 12 litrów
- wymiana szczotek i tarcz bez użycia narzędzi
- wytrzymały, ergonomiczny element służący do obsługi
Wyposażenie podstawowe
- zbiornik na czystą wodę 12 litrów
- szczotka tarczowa średnia (zielona: do powierzchni twardych)
- szczotka tarczowa miękka (niebieska: do delikatnych podłóg)
- talerz napędowy padów

Kompletna mechanika z metalu. Części mające
kontakt z wodą są mosiężne.

Napięcie sieciowe
Moc
Liczba obrotów szczotek
Maksymalna średnica tarczy
Zbiornik na czystą wodę
Waga maszyny
Długość kabla
Średnica talerza napędowego
Dodatkowe obciążenie

Ergonomiczny, stabilny uchwyt z wbudowaną
ochroną kabla sieciowego przed załamaniem.

230 V / 50 Hz
1200 W
175 obrotów/min
17‘‘ / 432 mm
12 litrów
48 kg
12 m
16-17‘‘
14 kg

**Wersja Heavy Duty zawiera następujące artykuły:
1 x urządzenie jednotarczowe Hercules
1 x obciążenie dodatkowe à 14 kg

Wysokiej jakości mocny dyszel bez luzu w celu
optymalnej obsługi.

Wymiana szczotek i tarcz bez urządzeń za
pomocą złącza zatrzaskowego.

Urządzenia i oprzyrządowanie

Art Nr.

HERCULES

205.001
205.002
205.122
205.121
205.120
205.123
201.009
201.005
201.008
201.006
201.007

HERCULES „Heavy Duty“ 62 kg! **

Talerz napędowy padów (16-17”)
Szczotka średnia 16” (zielona)
Szczotka miękka 16” (niebieska)
Obciążenie dodatkowe (14 kg)
Pad Queen Bonnet 17”
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.)
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