
Kombineeritud põrandapesumasin.
20 liitrit



VäiKsem ja mugaVam. 20 liitrise paagiga.
ainus omas Klassis
rA 43 ı B 20

Paljude käepäraste lisadega ja pika 
tööeaga, tõestab uus rA 43|B 20 
oma sobilikkust tööks kliinikutes, 
hooldekodudes, koolides, kau-
plustes, ujulates ja puhkekeskustes. 
Ühesõnaga kõikjal, kus kompaktsus 
ja manööverdamisvõime on 
olulised. 

Üheteljeline masin kaheteljelise 
mugavusega: transporditugirattad 
lastakse alla jalapedaaliga, tänu 
millele on võimalik masin kergelt 
transportida soovitud töökohale. 
Harja saab puhkeseisundi ajal 
ülestõsta, mis võimaldab põrandal 
korralikult kuivada.

Masinaga saab pesta põranda-
servade lähededalt ja esemete 
tagant. Hari ulatub 5 cm kaugu-
sele masina korpusest.

Selleks, et pääseda akude ja 
mootorite juurde, saab mustavee 
paaki kiiresti ja lihtsalt masina 
küljest eemaldada.

Hügieen kooskõlas HACCAP 
nõuetega: Mustavee paaki saab 
põhjalikult ja suure vaevata 
puhastada ning desinfitseerida 
läbi paagi suure avause.

töölaius 43 cm ja 20 liitriline paak 
tagavad masinale laiema sobiliku 
kasutusvaldkonna ja suurema 
tööjõudluse.

Standardvarustuses on masina 
juhthoova küljes hädaabi sto-
pnupp, millest lahtilastes peatu-
vad masina harjamootor ja pesu-
vee pealevool.



Hari või veoalus kinnituvad ja 
eemalduvad masina küljest auto-
maatselt, mis on kiire, mugav ja 
hügieeniline.

Standardmasinal oleva 13 A inte-
greeritud laadija ja võimsate aku-
dega võib tööd teha katkematult 
kuni 2,5 tundi.

Masinaga, millele on paigaldatud 
30 A kiirlaadija ja laadijale sobili-
kud OPtiMA® akud võib tööd 
teha väikeste laadimispausidega 
terve päeva.

lisavarustusena saadaval vaikne 
“silent” versioon, müratugevusega 
kuni 59 dB(A).

Mustavee paaki saab lihtsalt kal-
lutada ja tühjendada mustavee 
voolikuga  kuni 50 cm. kõrgusel 
asuvasse valamusse või  kanalisat-
siooniavasse. 

Masina jalgpedaal transpordi-
rataste allalaskmiseks.

lihtsalt mõistetav masina 
juhtseade

50 cm
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PAAgid

Puhtavee paak 20 l

Mustavee paak 23 l

iMuMOOtOr

Vaakum max. 110 mbar

Õhukogus max. 32 l/s

HArjAd jA veOAluSed

Arv 1

Pöörlemiskiirus 180 U/min

Harjasurve 30  kg

*valikulise Silent-Versiooniga.

 rA 43 | B 20

P x L x K mm 800 x 530 x 790 mm 

Töölaius 430 mm

Imemislaius 730 mm

Teoreetiline puhastusjõudlus max. 1720 m2/h

Müratase 63 / 59* dB(A) 

Tühikaal 65 kg

Täiskaal (76 Ah 5) 134 kg

Aku AndMed

Nimivõimsus 24 V

Võrguvõimsus kokku 900 W

Akude arv 2

Võimsus geelakuga max. 76 Ah 5
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Säästab ruumi masina transpordi
ja seismise ajal: langeta masina 
juhthoob ettepoole ja eemalda 
imujalg.

Masin on sobilik tööks piiratud 
kohtades: juhthooba on võimalik 
üheliigutusega seada tööks 
sobilikule kõrgusele.

Masina kaarekujuline imujalg koos 
patenteeritud tõstesüsteemiga 
töötab täpselt kaasa masina mista-
hes suunas liikumisega ja korjab 
seetõttu põrandalt kogu mustuse, 
isegi nurkadest. 


