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Informace o produktu

Numatic CTD 900-2
1. Popis produktu
Robustní a velmi výkonný dvoumotorový extraktor-vysavač. Díky objemné nádobě na
čistou vodu umožňuje nejenom účinné mokré extrakční čištění, ale především dokonalé
odsávání nečistot při základním čištění tvrdých podlahovin a jejich náslenou neutralizaci.
Včetně rozsáhlého setu příslušenství pro univerzální nasazení při mokrém i suchém sání.

• Výkonný Twinflo´Bypass motor
• Kuličkový plovoucí ventil (pro mokré sání)
• Jednoduchá manipulace díky podvozku se sklopným madlem a velkými koly
2. Technická data
• Příkon sací turbíny ............................................................................ W .................. 2400
• Napětí ................................................................................................ V ..................... 230
• Průtok vzduchu.................................................................................. l/sec .................. 80
• Sací podtlak....................................................................................... mm v.s.. ....... 2 500
• Objem nádoby při suchém vysávání ............................................... litrů .................... 40
• Objem nádoby při mokrém vysávání .............................................. litrů .................... 32
• Extrakce ............................................................................................ litrů .............. 15x15
• Dosah přípojného kabelu .................................................................. m ....................... 10
• Hmotnost ........................................................................................... kg ...................... 25
• Rozměry ............................................................................................ mm.. 800x490x880
3. Příslušenství
• Hubice na tvrdé povrchy
Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších
poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na
materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že
používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání
těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít
jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré
předchozí verze svoji platnost.
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