PUZZI 10/2 ADV
Máy làm sạch bằng phương pháp phun & hút Puzzi 10/2 Bao gồm khoang chứa hóa chất & nước sạch, móc treo phụ kiện, thao tác phun và hút
có thể được điều chỉnh trên tay cầm.

Mã đặt hàng

1.193-120.0

Thông số kỹ thuật

Thiết bị
4039784948136

Ống phun có đầu nạp nước tích hợp

m

2,5

Hiệu suất diện tích tối đa (m2/h)

m²/h

30 – 45

Ổ cắm điện cho chổi điện

PW 30/1

Lưu lượng khí (l/s)

l/s

74

Chất tẩy rửa

Nhãn RM 760 / 2 Stück

Lực hút (mbar/kPa)

mbar / kPa

254 / 25,4

Ngăn đựng thanh chất tẩy



Tốc độ phun

l/min

2

Tay cầm phụ



Áp lực phun

bar

2

Thiết bị cố định cho vòi cầm tay



Bình nước sạch/bẩn

l

10 / 9

Móc dây



Công suất tua-bin (W)

W

1250



Công suất máy bơm

W

80

Vòi xử lý sàn hẹp có miệng hút linh
hoạt
Tay cầm có súng kích hoạt



Loại dòng điện (Ph/V/Hz)

V

220 – 240

Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)

kg

11,5

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)

kg

16,9

Kích thước (D × R × C)

mm

705 × 320 × 435



Có bao gồm khi giao hàng
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■ Đo lượng chất khử bọt
■ Ngăn đựng thanh chất tẩy

Lý tưởng sử dụng hàng ngày

Cải thiện hiệu suất làm sạch

Khoang chứa chất tẩy rửa

■ Điều chỉnh tay cầm mà không cần dụng cụ; thiết bị cố

■ Có bộ tiếp hợp tích hợp cho chổi điện phụ PW 30/1.

■ Có ngăn cất đặt tích hợp, thỏi luôn sẵn sàng để sử

định phụ kiện/dây nguồn; nhanh chóng thay đổi vòi xử
lý sàn sang vòi xử lý vải bọc.

■ Hiệu quả làm sạch cao

dụng. Đảm bảo căn chỉnh liều lượng theo nhu cầu.

■ Chổi lăn tích hợp để nâng cọc.

■ Nhanh chóng thích ứng với các yêu cầu khác nhau.
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■ Khái niệm vận hành đơn giản, dễ sử dụng.
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1.193-120.0
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Mã đặt hàng
MÁY GIẶT THẢM
Phụ kiện làm sạch sàn
Đầu hút sàn linh hoạt, 240 mm, hoàn chỉnh

1

4.130-007.0

Bộ dụng cụ bao gồm đầu hút sàn (240 mm), ống hút và tay cầm chữ D. Kính nhìn trong suốt để kiểm tra nước bẩn
được hút chân không. Chổi cao su dẻo.



Đầu hút sàn linh hoạt, 240 mm, riêng lẻ

2

4.130-008.0

đầu hút sàn (240 mm), riêng lẻ. Kính nhìn trong suốt để kiểm tra nước bẩn được hút chân không. Chổi cao su dẻo.
Có trong bộ 4.130–007.0.



Ống phun/hút, 2,5 m

3

6.394-826.0

Ống phun/hút tiêu chuẩn.



Ống phun/hút, 4 m

4

6.394-375.0

Ống phun/hút tùy chọn, 4 m.



Tay cầm

5

4.130-000.0

Tay cầm kiểu mô-đun cho sàn, vải bọc và vòi phun đường nứt. Với kính quan sát tích hợp để kiểm tra bụi bẩn được
hút bụi. Bộ điều hợp cho vòi phun và ống hút.



Ống mở rộng

6

4.025-004.0

Ống nối dài, cá nhân.



Hộp đựng chất làm sạch, hoàn chỉnh

7

4.070-006.0

Bộ dụng cụ bao gồm hộp đựng chất làm sạch và bộ chuyển đổi Home Base. Để kết nối rãnh Home Base.



Đầu hút khe

8

4.130-010.0

Đầu hút khe hở cho máy chiết phun.



Tay cầm D

9

4.321-001.0

Tay cầm D, riêng lẻ, cho ống mở rộng 4.025-004.0.



10

4.130-001.0

Đầu bọc nhỏ gọn, rộng 110 mm để lắp vào tay cầm tiêu chuẩn 4.130-000.0 từ phạm vi Puzzi.



11

4.762-014.0

Bộ chuyển đổi bề mặt cứng cho đầu phun sàn, 240 mm.



12

1.913-102.0

Chổi điện phụ được gắn thêm cho phiên bản Puzzi 200 để tăng công suất đầu ra cơ bản khoảng 35%



Ống hút phun

Khác

Phụ kiện làm sạch nệm
Vòi bọc
Bộ tiếp hợp bề mặt cứng
Bộ chuyển đổi cao su sàn cứng, nhỏ 240 mm
MÁY PHUN RỬA TÁCH TIA

 Có bao gồm khi giao hàng

 Phụ kiện đang có hàng
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PW 30/1

