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A változtatás jogát előzetes értesítés nélkül fenntartjuk.
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A kép illusztrációként szolgál. 

A SPINTEC 443 egy könnyen kezelhető, jól kiegyensúlyozott, egyszerűen
szállítható egytárcsás súroló. A továbbfejlesztett ergonómia
következtében, speciális tulajdonságokkal rendelkezik, mint pl.:
kábelakasztó, hosszú elektromos kábel, széles tartozékválaszték, könnyű
szervizelhetőség. Az alacsony kivitelezésnek köszönhetően könnyű vele
takarítani a bútorok, radiátorok alatt. A SPINTEC 443 nagyon csendes
működésű, ezért kórházakban is használható. A biztonsági kapcsoló, a jól
látható elektromos kábel, az IPX4 védelem, valamint az  automatikus on/
off kapcsolás nagyon biztonságossá teszi a SPINTEC 443 gépet. A fém
keret, a nagy kerekek és ütközők, a modern formatervezéssel együtt egy
robosztus, tartós és jól tisztító gépet eredményezett.

• Extra jellemzők: elektromos kábel akasztó, csatlakozódugasz tartó,
nagy kerekek, ergonomikus kar, egyszerű kábelcsere

• Stabil motor
• Robosztus cső és keret, amely ellenáll az ütközéseknek
• Hosszú élettartam és alacsony szervizköltség
• Az elektromos kábeltartó segítségével könnyen tudja tárolni a kábelt a

gépen
• Extrudált vinil lökhárító védi a gépet az ütközések alkalmával
• Csendes működés és hosszú élettartam
• Könnyű kezelés

Egyszerű használat és versenyképes ár. A SPINTEC 443 sorozat egytárcsás súrolói a különféle padlótípusok professzionális karbantartó és
tisztítóberendezései. Ideális beton és bevonatolt padlók, kő- és kerámiaburkolatok, csempék, PVC és linóleum, parketta, fa és szőnyegek tisztítására.

● Alaptartozékok

Model SPINTEC 443 H

Cikkszám 56380068

TERMÉK JELLEMZŐK

Polírozás ●

Szórófejes tisztítás ●

Homokszórás ●

Porgyűjtés ●

Kábeltartó ●

Angol modell

Ergonomikus fogantyú ●

Tartozéktároló ●

Jól látható vezeték ●

Egyszerű kábelcsere ●

Szíjmeghajtás ●

Oldalra szerelt motor ●

Egytárcsás gépek SPINTEC 443 H
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Technikai jellemzők SPINTEC 443 H

Feszültség (V) 230

Frekvencia (HZ) 50

Védelmi osztály / ip védelem IPX4

Névleges teljesítmény (W) 1500

Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) 61

Kábelhosszúság (M) 15

Kefe/pad átmérője (MM) 430

Kefe/pad fordulatszám (RPM) 410

Kefe nyomatéka (NM) 36

Hosszúság x szélesség x magasság (MM) 572x445x1236

Tömeg (KG) 40

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Cikkszám Min.
mennyiség

SPINTEC 443
H

PadtartókPadtartókPadtartókPadtartók

RUGALMAS PADHAJTÓ TÁNYÉR HABBAL 56381578 1 □

Tányérkefe 430mmTányérkefe 430mmTányérkefe 430mmTányérkefe 430mm

#REF! 11296A 1 □

EgyebekEgyebekEgyebekEgyebek

#REF! 56381571 1 ○

#REF! 11295A 1 □

#REF! 107401691 1 □

#REF! 10394A 1 □

ZsákZsákZsákZsák

PORZSÁK 5L 5-P 147 1098 500 1 □

Pad 17" / 432mmPad 17" / 432mmPad 17" / 432mmPad 17" / 432mm
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Tartozékok Cikkszám Min.
mennyiség

SPINTEC 443
H

PAD 17" 432MM ECO BÉZS 5DB/DOB. (POLÍROZÁSRA) 10001937 1 ○

PAD 17" 432MM ECO FEHÉR 5 DB./DOB. 10001936 1 ○

SzűrőkSzűrőkSzűrőkSzűrők

Zsákszűrő 147 1104 500 0 □

Egytárcsás gépek SPINTEC 443 H


