
 HIGH 
  WATERLIFT

VACUUM

   

Sabrina-Maxi jest  profesjonalnym  urządzeniem  do  czyszczenia  średniej  wielkości
wykładzin  dywanowych.  Dzięki  zastosowanemu  systemowi  wysokiego  podciśnienia
high-waterlift możliwe  jest  usunięcie  maksymalnej  ilości  zabrudzeń  z  powierzchni
dywanowych i uzyskanie najkrótszego czasu schnięcia. Urządzenie jest wytrzymałe, łatwe do
przenoszenia,  idealne  dla  firm  sprzątających;  ze  względu  na  niewielką  szerokość   jest
odpowiednie  także  do  czyszczenia  pociągów,  autobusów,  kin,  samolotów. Sabrina  Maxi
dostarczana  jest  z  aluminiową  przystawką  do  dywanów  (NS300)  z  trzema  dyszami
spryskującymi.  Dostępne są opcjonalnie przystawki:  plastikowa (NS10PN) oraz aluminiowa
(NS10ALL), do czyszczenia foteli i wnętrz samochodów. 

Jeśli wyposażymy urządzenie w dodatkowy, opatentowany system SMARTKIT, możliwe jest
przeprowadzenie automatycznego dozowania detergentu, wykonanie wstępnego spryskania
dywanu przed czyszczeniem (pre-spraying) i płukanie.  

Główne obszary zastosowania: firmy sprzątające,  hotele,  restauracje,  kluby,  puby,  biura,
sklepy, wypożyczalnie, pociągi, autobusy, samoloty, kina, teatry, statki, szkoły, uniwersytety.  

                                             
                                                Czyszczenie ekstrakcyjne         Czyszczenie ekstrakcyjne ze szczotką obrotową

                      

Zalety Sabriny-Maxi:

1. System High-waterlift umożliwia usuwanie zabrudzeń i pozwala uzyskać najkrótszy czas schnięcia: dywan może być suchy w
godzinę!

2. Niewielki rozmiar urządzenia w stosunku do pojemności zbiornika. Urządzenie można bez problemu przewozić nawet małym 
samochodem. 

3. Przystawka do czyszczenia z ssawą aluminiową, praktycznie niezniszczalna .

4. Specjalny profil głowicy ssawy, który pozwala na uzyskanie najlepszej siły ssania, niezależnie od kąta nachylenia przystawki. 

5. Wysokość uchwytu jest regulowana w celu zachowania większej ergonomii. Uchwyt pozwala osobie 
czyszczącej na manewrowanie przystawką bez zbędnego wysiłku.

6. Zawór spryskiwacza zaprojektowany tak, aby uniknąć złamania.

7. Rury ze stali szlachetnej, mocne i odporne na rdzę przez cały okres użytkowania maszyny.

8. Łatwy dostęp do dysz spryskiwacza, które można zdemontować ręcznie, bez konieczności używania dodatkowych narzędzi. 
Konstrukcja dysz ułatwia ich czyszczenie. 

9. Aby czyszczenie było bardziej efektywne, możliwe jest zamontowanie do urządzenia dodatkowej jednostki szybkiego 
podgrzewania (HT1800) co znacznie polepszy efekty czyszczenia.

10. Użycie opcjonalnej przystawki ze szczotką obrotową NS270BRUSH, umożliwi otrzymanie znakomitych efektów czyszczenia
i krótkiego czasu schnięcia.

11. W połączeniu z  opcjonalną przystawką do odkurzania NS270TURBODUST, możliwe jest odkurzenie powierzchni przed
czyszczeniem przy użyciu tej samej maszyny.
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Pozostałe zalety Sabriny-Maxi:
1. Zbiornik poliuretanowy o wysokiej gęstości materiału, bardzo mocny i trwały. 

2. Przezroczysta, niełamliwa pokrywa, pozwalająca na obserwację przepływu brudnej wody podczas pracy.

3. Wąż spustowy ułatwiający opróżnianie zbiornika brudnej wody.

4. Zawór umożliwiający całkowite wypuszczenie pozostałości roztworu. 

5. Filtr odkurzacza łatwy w demontażu w celu czyszczenia.

6. Uszczelki łatwe do czyszczenia i wymiany. 

7. Wytrzymałe koła, wykonane z gumy nie pozostawiającej śladów.

8. Mosiężne złączki łatwe do rozłączania, mocne i niezawodne.

9. Pompa wodna z obwodnicą, pozwalającą na automatyczną regulację optymalnego przepływu wody w zależności od używanej
ssawy. Ponadto, zastosowanie obwodnicy czyni pompę niezawodną i pozwala uniknąć problemów podczas długiego okresu
użytkowania. 

10. Pompa  wodna  z  zewnętrznym  rektyfikatorem,  zaprojektowana  w  sposób  zapewniający  niezawodność  urządzenia,
posiadająca systemem zapobiegania sączeniu się cieczy z dysz spryskiwacza po zakończeniu pracy. 

11. Silnik z ochroną termiczną.

12. Silnik zabezpieczony przed korozją.

13. Silnik i pompa mogą działać w sposób ciągły, bez konieczności częstych przerw. 

14. Nowoczesna konstrukcja pozwala na łatwą obsługę, a także redukcję jej kosztów.

Dane techniczne:

Pojemność zbiornika brudnej wody: 30 litrów

Pojemność zbiornika czystej wody: 30 litrów

Silnik odkurzacza: 
Moc: 
Podciśnienie:
Maksymalny przepływ powietrza:

2 stopniowy – High Waterlift
1500 W

3000 mm H2O 
45 l/sek.

Pompa z bypasem: 
Moc:  
Maksymalne podciśnienie:  
Maksymalny przepływ wody:

Membrana z obwodnicą
80 W
9 bar 

4,5 l/min

Szerokość przystawki czyszczącej: 300 mm

Ilość dysz: 3

Wydajność: 80 m2/godz.
Długość przewodu zasilającego: 10 m

Długość węża: 5 m

Waga (korpus urządzenia): 22 kg

Waga (urządzenie gotowe do pracy): 25 kg

Wymiary (sama maszyna): 38 x 50 x 78 cm

Wymiary (maszyna z opakowaniem): 42 x 65 x 88 cm

Standardowe kolory: niebieski

Obudowa: wysokiej gęstości polietylenu

Kompatybilny do pracy z podgrzewaczem HT1800-220-M : TAK

Kompletne urządzenie z wężami H35-RAGNOL50-M i przystawką do wykładzin NS300-M zł

Sugerowane akcesoria opcjonalne
NS10PN-M Plastikowa przystawka do tapicerki z 1 dyszą spryskującą zł

HT1800-220-M Jednostka  szybkiego  podgrzewania  wody,  1800W,  w  komplecie  z  metalową  konsolą
mocującą i 3,5-metrową rurką do wstępnego podgrzewania roztworów 

zł

SMARTKIT-MX+
PRESPRAY-MX

Kompletny zestaw do automatycznego dozowania detergentu, płukania, wstępnego 
spryskiwania pre-spray, zawierający rurkę do chemii i pistolet do natryskiwania

zł

NS270BRUSH Przystawka ze szczotką obrotową do czyszczenia ekstrakcyjnego dywanów zł

NS270TURBODUST Komplet  akcesoriów Ø 32/38 z wewnętrznym workiem do odkurzania  na sucho przed
czyszczeniem ekstrakcyjnym

zł
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Sabrina Maxi     ZESTAW PROFESJONALNY

                     

Sabrina Maxi ZESTAW PROFESJONALNY  zawiera:

 Urządzenie z wężami H35-RAGNOL50-T 

 Przystawkę NS300-M 

 Plastikową ssawę ręczną NS10PN-M, do czyszczenia tapicerki i trudno dostępnych miejsc.

 Jednostkę szybkiego podgrzewania HT1800

 Kompletny zestaw SMARTKIT-MX z pistoletem PRESPRAY-MX, do automatycznego dozowania detergentu
wstępnego spryskiwania (pre-spraying) i płukania dywanu.

 Przystawka ze szczotką obrotową do czyszczenia ekstrakcyjnego NS270BRUSH.

Korzyści z   Sabrina Maxi     ZESTAW PROFESJONALNY  :

1. Mechaniczne szczotkowanie daje doskonałe rezultaty czyszczenia i usuwa całkowicie brud z włókien dywanu. Brud
nie pojawia się ponownie nawet po kilku dniach!

2. Nawet bardzo brudny dywan może być całkowicie wyczyszczony po jednym cyklu prania, co powoduje skrócenie
czasu czyszczenia. 

3. Możliwość wyczyszczenia dywanu w jednym cyklu prania spowodowana jest tym, iż ilość roztworu natryskiwanego
na dywan nie jest zbyt duża, więc może być całkowicie usunięta przez urządzenia z systemem wysokiego odsysania
high-waterlift. W rezultacie dywan może być zupełnie suchy w ciągu godziny!

Sabrina Maxi ZESTAW PROFESJONALNY zawiera: 

Urządzenie,  węże  H35-RAGNOL50-T, przystawkę do dywanów  NS300-M,  ssawę ręczną  NS10PN-M,  podgrzewacz

HT1800,   zestaw  SMARTKIT-MX  do automatycznego dozowania  detergentu i  płukania z  pistoletem  i  wężykiem

PRESPRAY-MX, do przeprowadzania wstępnego spryskiwania dywanu przed czyszczeniem (pre-spraying), przystawkę

ze szczotką obrotową do czyszczenia ekstrakcyjnego NS270BRUSH.

zł
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Przystawka ze szczotką
obrotową NS270BRUSH 

Ssawa ręczna  NS10PN-MSabrina Maxi z wężami, przystawką NS300-M,
zestawem SMARTKIT-MX

Podgrzewacz
HT1800
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