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Informace o produktu

CC-Premium F2
1. Popis produktu
Výkonný čistící stroj pro sprejové intenzivní čištění
textilních podlahovin. Díky kompaktní stavbě a nízké
hmotnosti je ideální pro malé až středně velké prostory a
také pro větší, ale členité a zastavěné plochy. Při použití
v příslušenství obsaženého válcového kartáče (tvrdého)
je stroj vhodný také pro mezistupňové a běžné denní
čištění tvrdých podlahovin. Doporučeno pro malé objekty.
• Významně zvýšený čistící výkon díky speciálnímu
válcovému kartáči
• Pracuje až ke kraji
• Ovládací pult pro jednotlivé spínače
• Tlačítkový spínač pro ruční dávkování roztoku
• Odnímatelné držadlo pro snadný transport v malém
prostoru
• Integrovaný podvozek s velkými koly
• Oddělený systém chlazení motoru
2. Technická data
Typ:

Premium F2

Napětí:
Celkový výkon:
Hmotnost:
Délka kabelu:
Objem nádoby
na čistou vodu:

230 V/50 Hz
1000 W
17 kg
15 m
13 litrů

Objem nádoby na
špinavou vodu:
Pracovní šířka:
Sací podtlak:
Průtok vzduchu:
Čistící tlak:
Průtok vody:

12 litrů
330 mm
180 mbar
34 litrů/s
2,0 bar
1,3 litru/min.

3. Příslušenství
• Válcový kartáč (tvrdý) pro tvrdé podlahoviny

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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