
Napięcie sieciowe
Moc
Liczba obrotów szczotek
Talerz napędowy -ø
Maksymalna średnica pada
Waga
Długość kabla

230 V / 50 Hz
250 W
150 obrotów/min
10‘‘ / 254 mm
13‘‘ / 330 mm
12,7 kg
6 m

Urządzenia i oprzyrządowanie

EEM 13 R
Talerz napędowy padów (254 mm)
Szczotka twarda (280 mm)
Szczotka miękka (280 mm)
Pad Queen Bonnet13” (330 mm)
Superpad zielony 12” (pakowane po 5 szt.)
Superpad biały 12” (pakowane po 5 szt.)
Superpad czerwony 12” (pakowane po 5 szt.)
Superpad czarny 12” (pakowane po 5 szt.)

Nr kat.

202.001
202.010
202.011
202.012
202.034
202.032
202.033
202.035
202.036

Oprzyrządowanie:

Pad Queen Bonnet zapewnia najlepsze efekty 

czyszczenia na dywanach i wykładzinach.

Wyjątkowo spokojnie pracujący i dziecinnie 

prosty w obsłudze, odpowiedni również dla 

osób nie mających wprawy.

Oprzyrządowanie:  

Superpady do różnych podłóg.

Poręczne mimośrodowe urządzenie 

jednotarczowe EEM13 R nadaje się jak 

najbardziej do czyszczenia schodów.

SVP €)* 

398,00
29,00
29,00
29,00
34,90
17,10
17,10
17,10
17,10

EEM 13 R
Poręczne urządzenie mimośrodowe jednotarczowe.

Przeznaczenie
Łaźnie, spa, toalety, przebieralnie, schody, kafelki, wszelkie powierzchnie 
twarde i wykładziny.

Urządzenie mimośrodowe jednotarczowe EEM13 R jest dzięki swojej 
kompaktowej budowie i prostej obsłudze idealne do czyszczenia 
małych powierzchni, nisz i kątów.
Dzięki małej wadze urządzenia wynoszącej tylko 12,7 kg nadaje się 
także do użytku na schodach.
Napęd mimośrodowy zapewnia efektywne czyszczenie i bezproble-
mowe, pewne prowadzenie maszyny bez wysiłku.
Dzięki oprzyrządowaniu znajdującemu się w zestawie można czyścić 
powierzchnie twarde, polerować podłogi kamienne i parkiety oraz prać
dywany.
Duże gumowane koła umożliwiają wygodny transport bez pozo-
stawiania śladów.

Cechy
- mocny napęd mimośrodowy
- kompaktowy w celu zapewnienia łatwej obsługi
- pewne prowadzenie urządzenia bez użycia siły
- kompletne oprzyrządowanie umożliwiające czyszczenie 
   wszystkich powierzchni

Wyposażenie podstawowe
- szczotka twarda (zielona: do podłóg i powierzchni twardych)
- szczotka miękka (czarna: do dywanów)
- talerz napędowy padów

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w 
odniesieniu do odbioru towaru z magazynu %rmy Sprintus.
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