Clean Profi 50.1 och 55
Kr aftfu ll e x t r a k t i o n s m a s k i n f ö r
matt- och m ö b e l r e n g ö r i n g

Clean Profi 55

Clean Profi 50.1

Handmunstycke

Effektiv extraktionsmaskin

Maskinen är utrustad med

för matt- och möbel-

handrör för rengöring av

rengöring. Maskinen lägger

mattor och ett hand-

med högt tryck ut vätska

munstycke för rengöring av

som sedan sugs upp i ett

möbler, trappor och dyl.

och samma arbetsmoment
för optimal rengöring.

Snabbkopplingar
Med hjälp av

Clean Profi 55

snabbkopplingar skiftar

Tillbehör till Clean Profi 50.1

man enkelt mellan de olika

som lägger ut vatten, bor-

redskapen.

star och rengör mattor och
textilier samt suger upp

Portabel tank

vattnet efteråt.

Smutsvattentanken kan
enkelt lyftas av för tömning

Enkel transport
Den låga vikten gör det
enkelt att transportera
maskinen. Maskinen har
även ett integrerat
bärhandtag.

och rengöring.

Enkel, smidig och robust!

Clean Profi 50.1

Clean Profi 50.1 monterad med Clean Profi 55

Teknisk data
Vacuum

CLEAN PROFI 50.1
kPa

CLEAN PROFI 55

25

Effekt max

W

1400

120

Vattentryck

bar

4,8

Volym tank renvatten/smutsvatten

liter

9/7

Mått

l/b/h

61 x 30 x 42 cm

44 x 33 x 18 cm

Vikt

kg

8,5

6,4

Miljövänlig från början!

Vi finns där Ni finns!

Köp, hyra, leasing, funk-

Vi finns alltid till för er!

Att bevara och underhålla

Vi är rikstäckande både när

tionsavtal.

Vårt stora lager med re-

vår miljö och vårt klimat är

det gäller försäljning och

Vi erbjuder alla typer av fi-

servdelar och tillbehör

en självklarhet för oss!

service. Allt för att kunna

nansiella lösningar. Kontak-

möjliggör snabba

Redan vid produktion av

leva upp till våra kunders

ta oss så specialanpassar

reservdelsleveranser.

maskiner, ser vi till att ha

önskemål.

vi efter Era önskemål.

den högsta miljöaspekten.
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