
DUPLEX 420  
 

Tisztítás minden felületen!  
 
Hogyan működik a Duplex?  

A készülék működésbe hozásához mindössze 
a kart kell elfordítani a kívánt irányba, 
miközben a szabályozókarral adagolja a kívánt 
mennyiségű tisztítószert. A kefék a működés 
közben a forgásban lévő szállítószalagra 
csapják a szennyezett folyadékot, amely a 
tartályba továbbítja a szennyes felmosószert. 
A szennyes-víz tartály ürítése rendkívül 
egyszerű. A készüléket a kar függőleges 
helyzetbe hozásával kapcsolja ki.  

Kiemelkedő technológia a tökéletes 
tisztításért, bármilyen felületen  
 
A Duplex megalkotta a legegyszerűbb és 
sokoldalúbb gépet, amely felmossa és szárítja 
a bármilyen tipusú padlózatot, a szennyeződés 
és a felmosószer összegyűjtésével. A Duplex 
felmos, felkeféli a padlózatot, fertőtlenítésre is 
alkalmas és rendkívül hatékony a szabálytalan 
és egyenetlen felületű padlózaton is. A Duplex 
kezelése és használata rendkívül egyszerű; a 
készülék formája, a kefék helyzete, a 
víztartályok és a motor központi kialakítása, a 
gép kiegyensúlyozottsága lehetővé teszik, 
hogy csupán egy kézzel könnyedén írányítható 
legyen. A Duplex az egyedüli készülék 
amellyel a sarkok is könnyedén tisztíthatók. 
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Szőnyeg  

Technikai adatok  

Hosszúság  430 mm 
 
Szélesség  420 mm 
 
Üres tömeg  26 kg 
 
Tiszta víz tartály  6 lt 
 
Szennyes víz tartály  3,5 lt 
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Kefe átmérő  100 mm 
 
Kefe hossza  350 mm 
 
Feszültség  220/240 
 
Frequenzia Hz  60 - 50 
 
Max teljesítmény Watt  1250 - 1000 
 
Munkateljesítmény  350 m2/h

   

Tulajdonságok:  

 Extrém könnyű kezelhetőség, 
minden irányba  

 Teljes és hatékony tisztítás, 
még a nehezen hozzáférhető 
helyeken is: az ágy alatt és a 
sarkokban.  

 Két egymással ellentétes 
irányban forgó kefe  

 Dupla folyadék adagoló 
rendszer  

 Dupla szállítószalag  
 Könnyen üríthető szennyes víz 

tartály  
 Automatikus motorvédelem  
 Három felhasználási 

lehetőség :  
csak súrolás,  
felmosás és a szennyezett víz 
összegyűjtése,  
fényesítés  

 Szőnyegtisztítás  
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