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TORTUGA
Akumulatorowe, ręczne urządzenie szorująco-zbierające
Prosta obsługa dzięki kompaktowym wymiarom. Urządzenie nadaje
się idealnie na niewielkie i intensywnie zastawione powierzchnie.
Dzięki znakomitej zdolności odsysania urządzenie to może czyścić
powierzchnie w obecności ruchu publicznego, w czasie godzin
otwarcia.
Obszary zastosowania
Urządzenie nadaje się idealnie do obiektów handlu detalicznego,
gastronomii, hoteli oraz szkół, domów opieki, powierzchni handlowych,
szpitali oraz studiów fitnessu.

stabilny, ergonomicznie ukształtowany
uchwyt do prowadzenia ze wszystkimi
funkcjami obsługowymi.
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W stanie złożonym:
W x D x Sz: 69 x 79 x 47 cm
W stanie rozłożonym:
W x D x Sz: 104 x 114 x 47 cm
Prześwit przejazdu: 45 cm
Wyposażenie opcjonalne:
Talerz do napędu padów o różnej twardości.

45 cm

104 cm

79 cm

47

Optymalna pozycja szczotki:
Dzięki zamontowaniu szczotki przy samej
krawędzi maszyny, możliwe jest również
czyszczenie powierzchni przylegających bezpośrednio do ścian. Boczna rolka gumowa ogranicza odstęp i uniemożliwia powstawanie szkód.

Wyposażenie podstawowe
- Środkowa szczotka tarczowa
- Zintegrowana (wbudowana)
ładowarka akumulatorów
- fotowoltaiczne akumulatory
żelowe 12 V / 50 Ah

Wyposażenie opcjonalne:
-
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Zewnętrzna ładowarka akumulatorów
Szczotka twarda -ścierająca
Szczotka miękka
Talerz napędowy padów
Pady tarczowe 15“

cm

Odchylna belka ssąca:
Odchylna belka ssąca:
Odchylna belka ssąca jest sprzęgnięta z
uchwytem do prowadzenia maszyny i przy
każdym skręcie automatycznie ustawia się
zgodnie z kierunkiem pracy.

Ładowarka sieciowa
Wskaźnik napięcia akumulatorów
Maks. podciśnienie
Moc ssąca
Moc napędu szczotek
Wydajność obsługowa powierzchni
Obroty szczotki
Docisk szczotki
Szerokość szczotki
Szerokość robocza belki ssącej
Zbiornik wody czystej
Zbiornik wody brudnej
Masa
Wymiary (W x D X Sz)

230 V / 50 Hz
12 V / 50 Ah
650 mbar
250 W
370 W
1260 m2/h
150 Upm
18 kg
36 cm
46 cm
12 Liter
13 Liter
57 kg
104 x 114 x 47 cm

Zwrotność maszyny Tortuga umożliwia
bezproblemowe jej stosowanie nawet w
najciaśniejszych pomieszczeniach. Dzięki
kompaktowym wymiarom, za pomocą tej
maszyny można również czyścić powierzchnie
pod stołami i pod regałami.

Ładowanie akumulatorów:
Zintegrowana ładowarka akumulatorów ze
wskaźnikiem stanu naładowania.
Dzięki takiemu rozwiązaniu akumulatory
maszyny można ładować w każdym miejscu.

Wymiana szczotek bez potrzeby korzystania
z narzędzi:
Szczotki mocowane są na szybkozłącza i ich
wymiana trwa kilka sekund. Do dyspozycji są
szczotki o różnej twardości, przystosowane na
różne podłoża.

Szczotka miękka

Szczotka
twarda - ścierająca
Szczotka średniotwarda

Zbiornik wody czystej o poj. 12 litrów
Proste napełnianie zbiornika wody czystej.
Woda czysta może zostać spuszczona całkowicie.

Indywidualna regulacja:
Ilość wody może być nastawiana ręcznie.
W ten sposób maszyna może zostać nastawiona
indywidualnie, odpowiednio do wymagań
podłoża.

Wymiana akumulatorów bez potrzeby
korzystania z narzędzi:
Akumulatory mocowane są na szybkozłącza i w
ciągu kilku sekund mogą zostać wymienione na
naładowane.

Wielofunkcyjny uchwyt do prowadzenia:
Wszystkie elementy obsługowe oraz
przełączniki są umieszczone na ergonomicznie
ukształtowanym uchwycie do prowadzenia
maszyny i w jego rękojeści. Umożliwia to
poręczne manewrowanie maszyną nawet w
najciaśniejszych pomieszczeniach.

Spuszczanie wody brudnej:
Zbiornik wody brudnej może zostać opróżniony
za pomocą wewnętrznego węża spustowego.
Zbiornik może zostać zdjęty w celu wypłukania,
higienicznego oczyszczenia i dezynfekcji.

Przechowywanie oszczędzające miejsce
składowania:
Do transportu i na okres przechowywania,
uchwyt wraz z rękojeścią może zostać złożony,
wówczas wymiary będą wynosić
W x D x Sz.: 69 x 79 x 47 cm.

Wyposażenie opcjonalne:
Zewnętrzna ładowarka akumulatorów do
ładowania akumulatora zapasowego.

Aparatura i wyposażenie

Nr kat.

SVP (€)*

Tortuga
Szczotka miękka 15“
Szczotka średniotwarda 15“
Szczotka twarda - ścierająca15“
Pad biały 15“ (zest. 5 szt.)
Pad czerwony 15“ (zest. 5 szt.)
Pad zielony 15“ (zest. 5 szt.)
Pad czarny 15“ (zest. 5 szt.)
Zewnętrzna ładowarka akumulatorów

210.001
210.128
210.112
210.127
210.122
210.131
210.124
210.123
210.130

1.890,00
98,00
98,00
98,00
28,90
28,90
28,90
28,90
298,00

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