ODKURZACZE I MASZYNY CZYSZCZĄCE
renomowanej marki

Zestaw I

w zestawie taniej:

NI 1635
4 790
zł
5 152 zł
Szorowarka jednotarczowa Viper
+ Profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro
cena rynkowa

Szorowarka
jednotarczowa
Viper LS160

Profesjonalny odkurzacz
do pracy na sucho
i mokro LSU135

LS 160 jest wolnobrotową szorowarką jednotarczową zaprojektowaną do lżejszych zastosowań. Urządzenia dostarczane
są w komplecie ze zbiornikiem,
szczotką i trzymakiem pad i są
gotowe do gotowe do pracy zaraz po rozpakowaniu.
Nowa seria szorowarek jednotarczowych LS to idealne urządzenia do prac doczyszczeniowych
m.in. w hotelach, restauracjach,
szkołach, centrach handlowych
i biurach.
• prosta i przyjazna w obsłudze konstrukcja;
wysoka jakość
• automatyczne blokowanie uruchomienia maszyny jeżeli uchwyt jest ustawiony w pionie
• system Soft Start ułatiwający uruchomienie
i automatyczne zakładanie szczotki/pada
• aluminiowa podstawa, potrójna przekładnia planetarna i niski poziom hałasu silnika
i przekładni
• łatwa obsługa; duże tylne koła zapewniają
łatwy transport
• w standardzie dostarczany jest zbiornik, trzymak pad i szczotka
Dane techniczne
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Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50
Klasa zabezpieczenia IP IPX4
Pobór mocy (W) 1300
Poziom wibracji uchwytu (m/s2) <2.5
Szerokość czyszczenia (mm) 432
Długość przewodu (m) 10/Orange
Średnica szczotki / padu (mm) 432
Prędkość szczotki/tarczy (obr/min) 160
Wym.: 62 x 37 x 115 cm
Ciężar netto: 35.2 kg

LSU 135 to mocny, profesjonalny
odkurzacz do pracy na sucho i
mokro. Jest łatwy w użyciu i ma
optymalną siłę ssania.Pojemność
zbiornika w odkurzaczu LSU 135
to 35 litrów i jest to jednostka
jednosilnikowa. Można wybrać
zbiornik ze stali nierdzewnej
lub z tworzywa. Standardowo
odkurzacz dostarczany jest z
kompletem akcesoriów: ssawa
szczelinowa, ssawa okrągła z
włosiem. ssawa podłogowa do
pracy na sucho i ssawa podłogowa do pracy na mokro.
• łatwe użytkowanie i serwisowanie
• optymalna siła ssąca
• podwozie odporne na uszkodzenia
• hak do zawieszenia kabla
• do pracy na sucho i mokro
Cechy produktu:
• przechylany zbiornik nieczystości
• uchwyt ułatwiający przenoszenie
Dane techniczne
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Typ silnika ssącego 2-stage
Napięcie (V) 220-240
Częstotliwość (Hz) 50-60
Moc znamionowa (W) 1000
Przepływ powietrza (l/min) 1869
Podciśnienie (mmH2O) 2020
Poziom ciśnienia akustycznego
(dB(A)) 74
Długość przewodu (m) 7/orange
Pojemność zbiornika (l) 35
Wym.: 47 x 45 x 80 cm
Ciężar: 13 kg

Zestaw II

w zestawie taniej:

NI 4308
14 305
zł
14 870 zł
Kompaktowy automat
szorująco-zbierający + Odkurzacz biurowy
cena rynkowa

Kompaktowy automat
szorująco-zbierający AS430B
AS430 to łatwe w obsłudze prowadzone
automaty szorującozbierające. Doskonałe
rozwiązanie do utrzymania czystości na
średnich powierzchniach, ale o dużym nasileniu ruchu (np. w obiektach edukacyjnych).
Zbiorniki wody czystej i brudnej stanowią
jedną zintegrowaną część powstałą w procesie formowania rotacyjnego
Zredukowanie siły wymaganej do prowadzenia maszyny i ergonomiczne włączniki
start/stop zapewniły operatorowi lepszeoperowanie produktem i zmniejszyły jego
zmęczenie. Wbudowany prostownik umożliwia szybkie podłączenie do ładowania.
Duża pokrywa zbiornika wody brudnej
ułatwia jego mycie. Łatwy do napełnienia
zbiornik wody czystej, silnik szczotki i silnik
ssący są dobrze zabezpieczone przed rozpryskami wody.
Dane techniczne
• Wydajność (m2/ godz.) 1600
• Zbiornik roztworu (l) 40
• Zbiornik nieczystości (l) 40
• Szerokość dyszy ssącej (mm) 730
• Średnica szczotki / padu (mm) 430
• Nacisk szczotki (kg) 30 Max
• Prędkość szczotki (obr/min) 150
• Wym. 120 x 61 x 117 cm
• Wym. komory bateryjnej: mm 34 x 33 x 26 cm
• Maks ciężar ładowności: 152 kg
• Ciężar netto: 112 kg

Odkurzacz
biurowy DSU8
Seria DSU idealnie najdaje się
do profesjonalnego sprzątania
w biurach, hotelach, małych
obiektach handlowych.
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Zestaw III

NI 0801
Odkurzacz biurowy DSU8
+ Zestaw worków do odkurzacza

Odkurzacz biurowy DSU8
Seria DSU idealnie najdaje się do profesjonalnego sprzątania w biurach, hotelach, małych obiektach handlowych
i obiektach edukacyjnych.
• łatwa obsługa i konserwacja
• optymalna moc ssania
• duże tylne koła transportowe i przednie koła obrotowe
• funkcja ECO oszczędzająca zużycie enrgii (modelu
DSU12 i DSU15)
• wytrzymała obudowa; wysoka jakość wykonania
• wyłącznik główny można aktywować stopą lub dłonią

w zestawie taniej:

565 zł

cena rynkowa 618

zł

Cechy produktu:
• Uchwyt rury
• Niski poziom hałasu pracy
• Uchwyt ułatwiający przenoszenie
• Klasa energetyczna (kWh) C
• Roczne zużycie energii (kWh/rok) 35
• Klasa skuteczności odkurzania dywanów E
• Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych D
• Klasa reemisji kurzu D
• Poziom mocy akustycznej dB(A) BS 5415 72 72 73
• Napięcie (V) 220-240
• Częstotliwość (Hz) 50-60
• Moc znamionowa (W) 880
• Przepływ powietrza (l/min) 1834
• Podciśnienie (mmH2O) 2200

Zestaw worków
do odkurzacza DSU8
• 10 szt.
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Zestaw IV 1955

NI 4800
Zamiatarka ręczna –

zł

wydajność i niezawodność w zasięgu ręki

Zamiatarka ręczna PS480
Model PS480 to pierwsza zamiatarka ręczna pchana
marki Viper. Łatwe w obsłudze i dostępne w rozsądnej
cenie urządzenie zapewnia bardzo dokładne i wysoko
wydajne czyszczenie.Kompaktowa konstrukcja zamiatarki marki Viper, powszechnie znanej z wysokiej jakości,
jest oparta na wytrzymałej niekorozyjnej ramie, w której
osadzone są miotły obracane napędem pasowym lub
prostą przekładnia dwubiegową. Zamiatarka działa bez
silnika, baterii i kabla zasilającego, przez co praktycznie
nie wymaga konserwacji.

Cechy produktu:
• Miotła główna
• Miotła boczna
Dane techniczne PS480-EU PUSH
• Wydajność (m2/ godz.) 2800
• Pojemność zbiornika na śmieci (l) 38
• Miotła główna (mm) 480
• Długość x szerokość x wysokość (mm) 1320x850x1000
mm (operation)
• Wymiary (cm) 960x850x1030 mm (upright)
• Ciężar netto: 19,5 kg
• Ciężar wysyłkowy 23, kg (package)

Powyższe dane techniczne oraz ilustracje mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.
Żadne roszczenia nie mogą być dokonane na podstawie informacji lub ilustracji zawartych w niniejszej broszurze.
promocja ważna do wyczerpania stanów magazynowych
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