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Descrição

 

A Lavadora Compacta SC250 34C B é uma lavadora
compacta para uma limpeza rápida e eficaz de solos
duros. É assegurada uma limpeza eficiente em ambas as
direções, inclusive debaixo de móveis.

Esta máquina é leve e produtiva e tem um baixo nível de
ruído, sendo adequada para a limpeza diurna. É a
escolha ideal para lojas, escolas, restaurantes, cafés,
padarias, cadeias de fast food, hotéis, empresas de
limpeza, etc.

A Lavadora Compacta SC250 34C B é uma máquina de
grande produtividade, pois varre, lava e seca ao mesmo
tempo e trabalha tanto para a frente e para trás. Os
detritos, a sujidade e as partículas de pó mais pequenas
são eliminadas de forma eficiente pela escova cílindrica
de 34 cm. Para uma limpeza mais profunda pode optar
por desligar a função de varrimento e utilizar um rolo de
microfibra.

Durante a limpeza, o bocal frontal pode ser levantado
para facilitar a recolha de detritos maiores sem ter de
parar. Com dois caudais diferentes de solução pode ser
ajustada às necessidades de limpeza. Duas formas

   
Características

Marca CUBOHOTEL

Categoria Bateria

 
 

Preço

Preço c/ desconto 4.019,64 €

Preço s/ desconto 4.231,20 €

S/Iva 3.268,00 €
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simples de poupar tempo e reduzir custos sem
comprometer o resultado.

• Fácil de usar: desenho de depósito dois em um para
poder retirá-lo manualmente e realizar facilmente o
despejo e o enchimento.

• Eficaz: varre, lave e seca ao mesmo tempo.

• Alto rendimento de limpeza: escova cilíndrica de 34 cm.

• Produtiva: até 40 minutos de trabalho com depósito de
solução de 6 litros e depósito de recuperação de 6 litros.

• Potente: baterias de lítio de 36 V, inclui carregador.

• Fácil de usar: pega ergonómica que pode ser ajustada
em diferentes posições.

• Painel informativo na pega: intuitivo e explicativo.

• Controlo total: com o botão OneTouch todas as funções
essenciais são ativadas.

• Não é necessário parar a limpeza: a configuração dos
dois depósitos de água/solução pode ser alterada em
marcha.

• Segura: alarme que indica a não existência de água ou
solução, para proteger a máquina.

• Cómoda: fácil de transportar e mover graças ao seu
desenho compacto e peso reduzido.

• Baixo CTO: longa vida útil, não são necessárias
ferramentas para manutenção.

Características tecnicas:

Consumo de Energia: 300W

Pressão Sonora: 66+-3dB(A)

Classe IP: X4

Peso líquido: 25kg

Lavadora com escova cilíndrica média nylon
branca de 340 mm, bandeja laranja para recolha
de detritos e kit de bateria de lítio com carregador
e kit de 2 bocais de 360mm.

Dimensões (C x L X A): 63 x 42,5 x 40 (corpo da
máquina)/ 48 (pega flutuante) - cm



Motor de aspiração: 180W

Índice de proteção: III
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