
Két sebességi fokozattal rendelkezı 
egytárcsás súroló 430 mm szélességgel  Eladási szempontok

Egyszerő használat és versenyképes ár. A SPINTEC 
sorozat széles felhasználású: ideális teljesítmény, 
megengedhetı ár. Továbbfejlesztett ergonómia, 
amelynek köszönhetıen könnyő a kezelése és a 
szállítása.  
 
Könnyen kezelhetı, jól kiegyensúlyozott, egyszerően 
szállítható, a továbbfejlesztett ergonómia következtében, 
speciális tulajdonságokkal rendelkezik, mint pl.: 
kábelakasztó, hosszú elektromos kábel, széles 
tartozékválaszték, könnyő szervizelhetıség. Az alacsony 
kivitelezésnek köszönhetıen könnyő vele takarítani a 
bútorok környékén. A SPINTEC 443 nagyon csendes 
mőködéső, ezért kórházakban is használható. A 
biztonsági kapcsoló, a jól látható elektromos kábel, az 
IPX4 védelem, automatikus on/off kapcsolás nagyon 
biztonságossá teszi a SPINTEC 443 gépet. A fém keret, 
a nagy kerekek és ütközık összességében, egy modern 
formatervezéssel együtt egy robosztus, tartós és jól 
tisztító gépet eredményezett.  

� Elektromos kábel akasztó  
� Csatlakozódugasz tartó  
� Nagy kerekek  
� Egyszerő kábelcsere  
� Ergonomikus kar  
� Stabil motor  
� Robosztus csı és keret, amely ellenáll az 

ütközéseknek  
� Hosszú élettartam és alacsony szervizköltség  
� Elektromos kábeltartó segítségével könnyen tudja 

tárolni a kábel a gépen  
� Extrudált vinil lökhárító védi a gépet az ütközések 

alkalmával  
� Csendes mőködés és hosszú élettartam  
� Könnyő kezelés  
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Típus SPINTEC 443 DS 

Referenciaszám 56380070 

Leírás SPINTEC 443 D 

Tulajdonságok 

BELT DRIVE  

KÁBEL TÁROLÓESZKÖZ  

HIGH VISIBILITY CABLE  

EASY CABLE CHANGE  

ERGONOMIKUS FOGANTYÚ  

OFFSET PIVOTING DECK  

PORGYŐJTÉS  

TÖMLİDOB  

BONNET MOP-OZÁS  

SZİNYEG SAMPONOZÁS  

HOMOKSZÓRÁS  

SÚROLÁS  

SZÓRÓFEJES TISZTÍTÁS  

BEVONATOLÁS  

ACCESSORY HOLDERS  

Mőszaki adatok SPINTEC 443 D 

KÁBEL HOSSZÚSÁG (M) 15 

FORDULATSZÁM (RPM) 185/370 

FESZÜLTSÉG (V) 230 

FREKVENCIA (HZ) 50 

ENERGIAFOGYASZTÁS (W) 1500 

PAD MÉRET (MM) 430 

MÉRETEK H X SZ X M (MM) 1236 x 445 x 572 

TÖMEG (KG) 40 
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