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Descrição

 

Por ser compacta e leve a Varredora Manual SW250
também pode ser utilizada em espaços reduzidos ou
muito confinados. A escova gira através do sistema de
engrenagens à medida que o operador empurra a
máquina para a frente, o que se traduz num nível sonoro
muito baixo. Não há motor, por isso, a limpeza diurna é
uma opção atractiva e económica.

• Sistema de varrimento directo para garantir um
excelente resultado.

• Capacidade para limpeza de longa duração: depósito
de 38 litros que se pode manter aberto para facilitar a
recolha de resíduos maiores ou esvaziar um caixote de
lixo para o seu interior, etc.

• Fácil de manobrar: grandes rodas que não deixam
marcas, facilitam a mobilidade.

• Bom controlo de pó: filtro incorporado para melhorar o
controlo de pó e a comodidade do operador.

• Adequada para uso ao ar livre: resistente e à prova de
corrosão.

• Praticamente sem necessidade de manutenção:
construção mecânica simples com transmissão por
engrenagens e correia. Sem motor ou bateria.

   
Características

Marca CUBOHOTEL

Categoria Máquinas
Rotativas

 
 

Preço

Preço c/ desconto 702,58 €

Preço s/ desconto 731,85 €

S/Iva 571,20 €

 
 

Produto na Loja

 Varredora Manual SW250

/pt/produto/varredora-manual-sw250


• A asa pode ser ajustada à altura do operador (3
posições).

• O depósito fica na sua posição mesmo quando a
varredora é armazenada na posição vertical ou colocada
na parede.

Características

Fonte alimentação: Manual

Produtividade teórica/prática (m²/h) com esc.
principal 1920/960

Escova principal (mm) 480

Produtividade teórica/prática (m²/h) com 1 esc.
lateral 2800/1400

Produtividade teórica/prática (m²/h) com 2 esc.
laterais 3680/1840

Largura de varrimento com duas escovas laterais
(mm) 920

Tipo de despejo: manual

Capacidade depósito resíduos (L) 38

Peso (kg) 20

Comprimento x Largura x Altura (mm)
1470x920x1120

Pega ajustável Incluído

Pega suave Incluído

Pega ergonómica Incluído

Alça ajustável Incluído

Uma (1) Escova principal incluído

Duas (2) escovas laterais Incluído
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