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Informace o produktu

CC-SRP 2+S-jednokotoučový stroj
1. Popis produktu
Výkonný Highspeed-jednokotoučový stroj (400 ot/min.)
pro mnohostranné použití v oblasti sanace, čištění
a ošetřování podlahovin. Je vhodný pro čištění po
pokládce, základní čištění a také sprejovou sanaci,
leštění sanaci ochranných nátěrů u elastických
podlahovin (PVC, CV, polyolefin, kaučuk, linoleum
apod.).
•
•
•
•
•
•
•
•

Vysoký pracovní tlak a točivý moment
Poly-V řemenový pohon
Automatické napínání řemenu
Pojistka pro přetížení motoru
Pojistka bdělosti uživatele
Stabilní kryt kartáče
Motor posazený na stranu
Velká pojezdová kola

2. Technická data
Typ:
Napětí:
Celkový výkon:
Hmotnost:
Délka kabelu:
Pracovní hluk:

SRP 2+S
230 V/50 Hz
1600 W
37 kg
12 m
58 dB (A)

Otáčky:
Šířka kartáče:
Průměr padu:
Pracovní tlak:
Točivý moment:
Podjezdová
výška:

400 ot/min.
430 mm
430 mm
40 g/cm2
37 Nm
30 cm

3. Příslušenství
• Nádoba na roztok (12 litrů)
• Odsávací díl
• Sací kruh/Ochrana před stříkáním
• Držák padu pro brusné kotouče
• Kartáčový nástavec
• Kombi kartáč pro leštění a sprejování
• Otočný talíř (držák padu)

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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