TEPOVAČ PUZZI 10/1
Puzzi 10/1 s podlahovou hubicou a hubicou na čalúnenie na čistenie kobercov a čalúnenia prostredníctvom nástreku a extrakcie.
Ideálny na malé plochy. S hákom na kábel a držiakom ručného nástroja a sacej trubice.

Objednávacie číslo

1.100-130.0

Technické informácie

Výbava
4039784917088

Hubica na čalúnenie

Max. plošný výkon

m²/h

20 – 25

Čistiace prostriedky

Prietok vzduchu

l/s

74

Hadica na nástrek a extrakciu

Vákuum

mbar / kPa 254 / 25,4

Prídavná rukoväť

Objem nástreku

l/min

1

Podlahová hubica

Tlak nástreku

bar

1

Nádrž na čistú / špinavú vodu

l

10 / 9

Výkon turbíny

W

1250

Výkon čerpadla

W

40

Druh prúdu

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

10,5

Hmotnosť vrátane obalu

kg

16,1

Integrovaný úložný priestor na
príslušenstvo pre
čalúnnické/štrbinové dýzy
Integrovaný úložný priestor na
príslušenstvo pre podlahovú dýzu
Rukoväť s priehľadom na kontrolu
špinavej vody
D-rukoväť pre
rozprašovačku/saciu trubicu

Rozmery (d × š × v)

mm

690 × 325 × 440

Odnímateľný kontajner 2 v 1
Trubica na tepovanie a extrakciu



Štandardná výbava.


RM 760 tablety / 2 Kus(y)
m

2,5


mm

240






Kus(y)

1
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■ Vyberateľná nádrž na špinavú vodu
■ Čerpadlo/turbína s gumovým uložením
■ Dodatočná rukoväť na podlahovej hubici

Odnímateľná nádrž na špinavú vodu

Mnohostranne použiteľný

■ Nastavenie rukoväte bez náradia; Príslušenstvo /

■ Nádrž na špinavú vodu je ľahko odnímateľná a

■ Všestranné príslušenstvo na všestranné využitie

káblová fixácia; Rýchla zmena podlahovej hubice

môže byť použitá na naplnenie nádrže na čistú

(napr. štrbinová hubica na čistenie autosedadiel

na hubicu na čalúnenie.

vodu.

a čalúnenia).
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Optimálne sa hodí na všedný deň

PRÍSLUŠENSTVO PRE TEPOVAČ PUZZI 10/1 1.100-130.0
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Objednávaci
e číslo
TEPOVAČE-EXTRAKTORY
Podlahové hubice
Súprava na čistenie kobercov Puzzi s
podlahovou hubicou 240 mm

1 4.130-007.0

Súprava sa skladá z podlahovej hubice (240 mm), sacej trubice a rukoväte v tvare D. Priezor na
kontrolu nasávaného roztoku nečistôt. Flexibilná sacia lišta.



Flexibilná podlahová hubica 240 mm Puzzi

2 4.130-008.0

Podlahová hubica (240 mm) samostatná. Priezor na kontrolu nasávaného roztoku nečistôt.
Flexibilná sacia lišta. Je súčasťou súpravy 4.130-007.0.



3 4.130-001.0

Kompaktná, 110 mm široká hubica na čalúnenie nasúvaná na štandardnú rukoväť 4.130-000.0 zo
série Puzzi.



Tepovacia hadica 2,5 m

4 6.394-826.0

Štandardná hadica na nástrek a extrakciu.



Tepovacia hadica 4,0 m

5 6.394-375.0

Tepovacia hadica 4 m (nepatrí do štandardnej výbavy). DN 32



Rukoväť Puzzi

6 4.130-000.0

Modulárne použiteľná rukoväť pre podlahovú hubicu, hubicu na čalúnenie a štrbinovú hubicu. S
priezorom na kontrolu nasávaného roztoku nečistôt. Prípojky pre tepovaciu hubicu a saciu hubicu.



Predlžovacia trubica Puzzi

7 4.025-004.0

Predlžovacia trubica samostatná.



Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná

8 4.070-006.0

Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu
Home Base.



9 4.130-010.0

Ručné hubice
Hubica na čalúnenie
Tepovacie/sacie hadice

Iné

Štrbinová hubica
Rukoväť v tvare D Puzzi

Štrbinová hubica pre tepovače-extraktory.



10 4.321-001.0

Rukoväť v tvare D samostatná pre predlžovaciu trubicu 4.025-004.0.



11 4.762-014.0

Adaptér na tvrdé plochy pre podlahovú hubicu 240 mm.



Adaptér na tvrdé plochy
Adaptér na tvrdé plochy 240 mm

 Príslušenstvo na objednávku.
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 Štandardná výbava.

