Odkurzacz miejski cennik detaliczny
Oferta detaliczna na odkurzacz miejski
Nasz odkurzacz produkowany w Turcji, to mobilny odkurzacz do śmieci i odpadów, samojezdny i bardzo łatwy w obsłudze, bezpieczny dla
operatora i przechodniów, zapewnia higieniczne sprzątanie bez kontaktu ze śmieciami, jest w stanie zebrad wszystkie rodzaje odpadów,
które mogą przejśd przez rurę ssącą o średnicy 115 mm. Własny napęd do jazdy do przodu i do tyłu sprawia, że bardzo łatwo można go
prowadzid jedną ręką , panel kontrolny znajduje się w zasięgu ręki operatora. Skutecznie sprząta odpady przemysłowe i miejskie jak papier,
karton, paczki papierosów i niedopałki, puszki, szkło, plastik, butelki, puszki, odchody psów, opadłe liście, odpady z drewna i metalu itd..
Nasz odkurzacze jest sprzedawany w wielu krajach UE, stał się podstawowym narzędziem do sprzątania chodników, ulic, uliczek, parków,
rynków, fabryk, warsztatów, parkingów, hal, pomieszczeo, stacji kolejowych, ciągów pieszych, lotnisk, placów po imprezach masowych,
obiektów sportowych, stadionów itp. – wszędzie, gdzie zamiatanie ręcznie jest niepraktyczne i nieefektywne. Zapewnia wielokrotnie
szybsze sprzątanie niż zamiatanie ręczne przy pomocy szczotki i łopaty. Zastępuje pracę ręczną 3-4 osób.
Sprzątnięte i czyste miasto to najlepsza wizytówka dla jego mieszkaoców.
Bardzo wąski – wymiary modelu elektrycznego szerokośd 850 x długośd 1775 x wysokośd 1670 mm, może pracowad wszędzie. Jest bardzo
łatwy w użyciu i oferuje znakomitą długośd działania. Wysokiej wydajności filtracja przepływu powietrza, nie emituje pyłów do atmosfery,
zawraca w miejscu, regulowanie szybkości jazdy do przodu; do 6 km/h i do tyłu 3 km/h.
Nasz odkurzacz jest doskonałym narzędziem dla sprzątania miast i obiektów na miarę XXI wieku, ergonomiczny, wydajny, przyjazny dla
środowiska.
Odkurzacz jest dostępny w wersji z napędem na baterie elektryczne ( ładowane 220 V ).
Specyfikacja techniczna:
















zasilany dwoma silnikami 24V, jeden do odkurzania drugi
do jazdy, szerokośd 850 x długośd 1775 x wysokośd 1670
mm,
na jednym ładowaniu 8-12 godzin pracy
bardzo cichy, max. do 70 dB
przystosowany do standardowego kontenera 240 L
do obsługi przez osoby prawo i leworęczne
pokonuje krawężniki do 12-15 cm
system filtracji
ładowarka do ładowania baterii, podłączenie 220 V
obudowa z poliestru
hamulec elektryczny
czas pracy na zestawie baterii do 8 godzin
rura ssąca koocówka do pracy o długości 120 cm
średnica rury ssącej 115 mm Ø
ergonomia i wydajnośd

Cena detaliczna netto w złotych
Cena detaliczna brutto w złotych

49 000,00
60 270,00

Gwarancja 12 miesięcy. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Link do filmu model elektryczny;
https://www.youtube.com/watch?v=ve-rRy6D8EU
Link do filmu jak pracuje nasz odkurzacz we Władysławowie;
https://www.youtube.com/watch?v=NJf6q9xzWIg
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