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Descrição

 

A SC 351 permite lavar para trás e para a frente e seca
com uma impressionante pressão de escova de 27 Kg. É
uma característica impressionante que permite limpar
entre mesas, móveis e outras áreas de difícil acesso.

A SC 351 alia performance de nova geração a um século
de tradição Nilfisk de equipamento de limpeza seguro e
fiável. Ideal para limpeza de hóteis, escolas, lojas,
escritórios, refeitórios e cafés, a SC 351 tem um
rendimento único, num formato compacto e fácil de
transportar.

Baixo nível de ruído, ideal para limpeza durante o
dia em zonas sensíveis ao ruído.

Facilmente ajustável para uma tracção perfeita.

Fluxo de água ajustável.

Manutenção fácil e rápida.

Ergonómica e ajustável para um fácil transporte e
armazenamento.

Extremamente compacta.

Pára-choques para limpeza perto de paredes.

   
Características

Marca CUBOHOTEL

Categoria Auto
Lavadores
Eléctricas

 
 

Preço

Preço c/ desconto 5.257,08 €

Preço s/ desconto 5.533,77 €

S/Iva 4.274,05 €

 
 

Produto na Loja

 Lavadora Automática Elétrica
SCRUBBER SC351 FULL PKG

/pt/produto/lavadora-automatica-eletrica-scrubber-sc351-full-pkg
/pt/produto/lavadora-automatica-eletrica-scrubber-sc351-full-pkg


Sistema de dois depósitos.

Indicador do nível de bateria.

Inclui: Carregador interno; Escova Prolene;
Bateria 55Ah

Potência nominal (W): 450

Caudal (l/seg.): 17.8

Vácuo (kPa): 6.9

Voltagem (V): 12

Peso (kg): 42

Nível de pressão sonora IEC704 (dB(A)): 64

Comprimento x Largura x Altura (mm):
730x435x470

Velocidade da escova (tr/min): 140

Depósito solução/recuperação (L): 11/11

Pressão escova (kg): 27

Largura de lavagem (mm): 370

Largura de viragem (cm): 85

Rendimento teórico/prático (m²/h): 1480/890

Classe de isolamento: III

Diâmetro da escova/disco (mm): 370/355

Classe de protecção ip: IPX4

Caudal de água (l/m): 0.25/0.5

Amplitude do bocal (mm): 470

Potência motor aspiração (W): 200

Máximo tempo a trabalhar: 1.15 HOURS

Motor escova (W): 260

Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA)
(mm): 350x175x240

Peso em funcionamento (kg): 73
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