
PUZZI 8/1 C
Με τη μηχανή Puzzi 8/1 C διευρύνεται η πρώτη επαγγελματική κατηγορία των μηχανών πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών.
Αποτελεσματικός καθαρισμός ταπετσαριών ή τοπικός καθαριασμός χαλιών.

Αριθμός παραγγελίας 1.100-225.0

■   Αναδιπλούμενο άγκιστρο καλωδίου
■   Μεγάλος ποδοδιακόπτης
■   Αξεσουάρ αποθήκευσης για το ακροφύσιο χεριού

Τεχνικά Στοιχεία
4039784962200

Μέγ. απόδοση επιφάνειας m²/h 12 – 18

Ποσότητα αέρα l/s 61

Αναρρόφηση mbar / kPa 230 / 23

Όγκος ψεκασμού l/min 1

Πίεση ψεκασμού bar 1

Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού l 8 / 7

Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης W 1200

Ισχύς αντλίας W 40

Τρέχων τύπος V / Hz 220 – 240 / 50 – 60

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 9,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η
συσκευασία

kg 13,4

Διαστάσεις (L × W × H) mm 530 × 330 × 440

Εξοπλισμός
Καλώδιο τροφοδοσίας m 7,5

Ακροφύσιο ταπετσαρίας 

Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης (m) m 2,5
Ενσωματωμένη αποθήκευση
αξεσουάρ για ταπετσαρία/στόμιο
σχισμής



Λαβή με παράθυρο ελέγχου
ακάθαρτου νερού



Αφαιρούμενο δοχείο 2 σε 1 
 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Ελαφρύ

■ Με βάρος μόλις 9,8 κιλά, αυτή η μηχανή είναι κατά
περίπου 35% ελαφρύτερη από τις μηχανές της
κατηγορίας της.

■ εύκολη μεταφορά ακόμα και πάνω από εμπόδια και
σκαλιά

■ Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς για μεταφορά με ένα
χέρι

Συμπαγής σχεδιασμός

■ Η Puzzi 8/1 C είναι ιδανική για καθαρισμό
ταπετσαριών και εσωτερικού χώρου οχημάτων.

■ Compact, σχεδιασμός που εξοικονομεί χώρο

■ Ανθεκτική, στιβαρή και, κατά συνέπεια, πολύ
οικονομική μηχανή.

Αφαιρούμενο, έξυπνο δοχείο 2 σε 1

■ Γρήγορη και απλή πλήρωση της δεξαμενής καθαρού
νερού.

■ Βολικό και απλό στην αφαίρεση του βρώμικου νερού.
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΌΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ

Εξαρτήματα χειρός

Ακροφύσιο για ταπετσαρίες 1 4.130-001.0 Ακροφύσιο για ταπετσαρίες, 110 χιλ. 

Ακροφύσιο χειρός 2 4.130-116.0 Για puzzi 100/200/300 

Εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης - απόπλυσης

Σωλήνας ψεκασμού/Αναρρόφησης 2,5 μ. 3 6.394-826.0 Τυπικός σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης. 

Σωλήνας ψεκασμού/Αναρρόφησης 4 μ. 4 6.394-375.0 Προαιρετικός σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης, 4 μ. 

Αλλα

Λαβή 5 4.130-000.0 Αρθρωτή λαβή για ακροφύσιο για δάπεδα, για ταπετσαρίες και για εσοχές. Με ενσωματωμένη θυρίδα επιθεώρησης
για τον έλεγχο των ρύπων που αναρροφήθηκαν. Αντάπτορες για σωλήνα ψεκασμού και αναρρόφησης.



Σωλήνας προέκτασης 6 4.025-004.0 Σωλήνας προέκτασης, μεμονωμένος. 

Λαβή-D 7 4.321-001.0 Λαβή σε σχήμα D, μεμονωμένο, για σωλήνα προέκτασης 4.025-004.0. 

Ακροφύσιο για εσοχές 8 4.130-010.0 Ακροφύσιο για εσοχές για μηχανήματα πλύσης-απόπλυσης. 

Εξαρτήματα δαπέδου

Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., μεμονωμένο 9 4.130-008.0 Ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., μεμονωμένο. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που
αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο. Περιλαμβάνεται στο κιτ 4.130–007.0.



Ακροφύσιο 10 4.130-127.0 Συμπαγής πλαστικός σύνδεσμος, που αποτελείται από δύο μέρη, σωλήνας από αλουμίνιο 

Αντάπτορες σκληρών επιφανειών

Αντάπτορας για σκληρές επιφάνειες, 240 χιλ. 11 4.762-014.0 Αντάπτορας σκληρών επιφανειών για το ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ. 

Εξαρτήματα για πλακόστρωτα

Εργαλείο για τάπητες από πέτρα, για σκληρές
επιφάνειες

12 4.130-117.0 Για τον καθαρισμό των πλακόστρωτων με ένα εξάρτημα πλύσης-απόπλυσης 

 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία      Διαθέσιμα εξαρτήματα     

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ PUZZI 8/1 C 1.100-225.0
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