CAR 275

CONFIÁVEL, SIMPLES E PODEROSA.

LAVADORA EXTRATORA DE CARPETE E ESTOFADOS POTENTE E ROBUSTA, PARA LIMPEZA RÁPIDA E EFICAZ
ADEQUADA PARA LIMPEZA DE ÁREA MÉDIAS E DE TRÁFEGO PESADO.

§

Lavadora de carpete e estofados a extração simples e fácil de usar;

§

Bomba de injecção com uma das mais altas pressões existentes no mercado, garantindo que a água seja
pulverizada com potência e uniforme para limpeza da superfície do tecido;

§

Dois motores aspiração com duplo estágio, garantem uma secagem rápida e eficiente;

§

Grande tanque de recuperação para água suja, assim o usuário não precisa esvaziar o tanque muitas vezes,
aumentando a produtividade do trabalho;

§

Produto de alta qualidade. Maior robustez pela integração do depósito de água limpa no chassis. Construído em
rotomoldado, entregando muito mais resistência e durabilidade;

§

Fácil de manobrar devido às grandes rodas traseiras e às rodas dianteiras giratórias, facilitando o transporte;

§

Preço competitivo, com a melhor relação custo x benefício do mercado.

Atende as necessidades de limpeza de áreas de carpete com tamanho médio como: hotéis, escritórios, escolas,
aeroportos, restaurantes, shoppings e outras áreas de tráfego pesado.

EMPRESA DO GRUPO NILFISK
Abrindo caminhos com produtos de limpeza simples, confiáveis e poderosos.

CAR 275
LAVADORA EXTRATORA DE CARPETE E ESTOFADOS POTENTE E ROBUSTA, PARA LIMPEZA RÁPIDA E EFICAZ
ADEQUADA PARA LIMPEZA DE ÁREA MÉDIAS E DE TRÁFEGO PESADO.

Limpadora de carpetes simples e de fácil utilização.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Item
Tanque solução (l)
Tanque de recuperação (l)
Tensão (v)
Frequência (hz)
Potência (w)
Vácuo (mmh20)
Fluxo de ar (l/min)
Comprimento do cabo de alimentação (m)
Cor do cabo de alimentação
Nível de ruído (dB (A))
Bomba (psi)
Peso líquido (kg)
Comprimento x Largura x Altura (cm)
Código
Acessórios Padrão
Conjunto do tubo de sucção
Kit de tubos de aço
Kit ferramenta Triangulo
Conjunto do ﬁltro
Kit ferramenta manual

CAR 275
25
75
220-240
50-60
2.000
2.005
3.115
10
Laranja
78
36 / 76
33
70 x 56 x 101
50000209
CAR 275
VA81096
VA81100
VA81102
VA80119
VA86860

Nilfisk Equipamentos de Limpeza Ltda.
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Abrindo caminhos com produtos de limpeza simples, confiáveis e poderosos.

