PUZZI 8/1 C
Puzzi 8/1 C je zmogljiva razpršilno-ekstrakcijska naprava vstopnega razreda. Napravo lahko uporabljate za ciljno čiščenje
oblazinjenih površin ali za odstranjevanje madežev na preprogah. Ker po končanem čiščenju na površini ostane zelo malo vlage,
so le-te hitro spet uporabne oz. pohodne. V serijski opremi razpršilno-sesalna cev in ergonomično oblikovana ročna šoba.

Številka naročila

1.100-225.0

Tehnični podatki

Oprema
4039784962200

Omrežni kabel

Maks. površinska zmogljivost

m²/h

12 – 18

Šoba za oblazinjene površine

Zračni tok

l/s

61

Pršilno-sesalna cev

Vakuum

mbar / kPa 230 / 23

Glasnost razpršila

l/min

1

Tlak pršenja

bar

1

Integriran prostor za shranjevanje
dodatkov
Ročaj z okencem za pregled
umazane vode

Posoda sveža/umazana voda

l

8/7

Odstranljiva posoda 2 v 1

Zmogljivost turbine

W

1200

Zmogljivost črpalke

W

40

Vrsta toka

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Teža brez dodatkov

Kg

9,8

Teža vključno z embalažo

Kg

13,368

Mere (D × Š × V)

mm

530 × 330 × 440



Vključno v dobavo

m

7,5


m

2,5
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■ Preklopni kavelj za mrežni kabel
■ Veliko nožno stikalo
■ Sprejem pribora za ročno šobo

Majhna teža

Kompaktna oblika

Odstranljiva, pametna posoda 2 v 1

■ S težo samo 9,8 kilograma je ta stroj približno 35

■ Zlasti pri čiščenju blazin in notranjosti vozil

■ Hitro in enostavno polnjenje rezervoarja za

■ Enostaven transport, tudi preko ovir in stopnic.
■ Vgrajen nosilni ročaj omogoča transport samo z

eno roko.

pokaže Puzzi 8/1 C svoje prednosti.
■ Kompaktna izvedba, ki ne zavzame veliko

prostora.

svežo vodo.
■ Prikladno in enostavno odstranite umazano

vodo.

■ Trpežna, robustna in zato zelo ekonomična

naprava.
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odstotkov lažji od primerljivih strojev.

PRIBOR ZA PUZZI 8/1 C
1.100-225.0
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Številka
naročila
PRALNI SESALNIKI
Ročne šobe
Šoba za oblazinjene površine Puzzi

1 4.130-001.0

Kompaktna, 110 mm široka šoba za oblazinjene površine za vstavljanje v standardni ročaj
4.130-000.0 iz serije Puzzi.



Ročna šoba

2 4.130-116.0

Plastika, DN 32, s prozornim oknom. Za čiščenje oblazinjenih površin ali majhnih območij, ki jih ni
mogoče doseči s talno šobo.



Razpršilno-sesalna cev 2,5 m

3 6.394-826.0

Razpršilno-sesalna cev je dolga 2,5 m in je primerna za uporabo s sesalnikom za pranje Puzzi.



Razpršilno-sesalna cev 4,0 m

4 6.394-375.0

Razpršilno-sesalna cev z dolžino 4 m in s premerom 32 mm. Primerna je za Kärcher sesalnik za
pranje Puzzi.



Ročaj

5 4.130-000.0

Modularni ročaj za talno šobo, šobo oblazinjene površine in šobo za reže. Z integriranim oknencem 
za kontrolo umazanije. Priključki za pršilno in sesalno cev.

Razpršilno-sesalna cev Puzzi

6 4.025-004.0

Razpršilno-sesalna cev, dolžine 775 mm je primerna za Kärcher sesalnike za pranje Puzzi. Cev je
idealna tudi za razširitev obstoječe razpršilno-sesalne cevi.



Ozka šoba za fuge

7 4.130-010.0

Ozka šoba za pršilno-sesalne stroje.



D-ročaj

8 4.321-001.0

Posamezen D-ročaj za pritrditev na razpršilno-sesalno cev sesalnika za pranje Puzzi.



9 4.130-008.0

Talna šoba s širino 240 mm je primerna za uporabo s sesalnikom za pranje Puzzi. Šoba ima
fleksibilno strgalo in prozoren del za optimalno čiščenje preprog.



10 4.130-127.0

Deljena,plastična spojka z aluminijasto cevjo.



11 4.762-014.0

Adapter za trde površine za talno šobo 240mm.



12 4.130-117.0

Deljiva, s hitro plastično spojko, šoba za mokra tla (kovinska) z nastavkom za pršilno šobo.



Pršilne in sesalne cevi

Ostalo

Talne šobe
Prilagodljiva talna šoba, 240 mm, posamezna
Komplet šob
Adapterji za trde površine
Adapter za trde površine, 240 mm

Šoba za trde talne površine/kamnite obloge

 Vključno v dobavo

 Dodatni pribor

 Čistila.
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Šobe za čiščenje kamnitih talnih oblog

