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Elite Silent

Standardowe 
ekstraktory

   

Elite-Silent to  kompaktowe  urządzenie  ekstrakcyjne  z  trakcją  manualną  do
czyszczenia powierzchni dywanowych oraz twardych. Maszyna czyści, pierze i suszy pas
powierzchni  o szerokości  50 cm poruszając się w kierunku do przodu. Dzięki  temu w
ciągu  1  godziny  można  wyczyścić  500  m2 powierzchni.  Trzypoziomowy  silnik  ssący
umożliwia wytworzenie wysokiego podciśnienia high-waterlift, co gwarantuje efektywne
zbieranie zanieczyszczeń i maksymalne skrócenie czasu schnięcia.
Elite-Silent to bardzo ciche urządzenie, którego parametr poziomu hałasu wynosi tylko 60
decybeli.  Posiada również możliwość regulacji  nacisku szczotki  i  głowicy stosownie do
typu  czyszczonej  powierzchni.  Z  kolei  regulacja  przepływu  wody  pozwala  na
dostosowanie  ilości  wody to typu wykonywanej  pracy tj.  odświeżanie  lub czyszczenie
właściwe.
Elite-Silent  można  wyposażyć  w  jednostkę  podgrzewania  wody  HT1800  lub  zestaw
SMARTKIT  umożliwiający  automatyczne  dozowanie  detergentu,  wstępne spryskiwanie
powierzchni oraz spłukiwanie. Opcjonalna listwa ssąca SQ720E pozwala na czyszczenie
twardego podłoża.  Istnieje również możliwość zakupu specjalnej  szczotki  do twardego
podłoża.

Główne  obszary  zastosowania:  firmy  sprzątające,  hotele,  sale  konferencyjne,
restauracje, kluby, puby, biura, banki, sklepy, kina, teatry, promy, statki, lotniska, centra
sportowe, szkoły, uniwersytety, centra handlowe oraz wszystkie inne miejsca, w których
są duże lub średniej wielkości powierzchnie dywanowe.

                                     

       Czyszczenie ekstrakcyjne ze szczotką obrotową

                      

Zalety Elite-Silent:

1. Możliwość wyczyszczenia do 500 m2 powierzchni w ciągu godziny dzięki systemowi pracy do przodu.

2. Możliwość  czyszczenia  zarówno  powierzchni  dywanowych,  jak  i  twardego  podłoża  przy  użyciu  tego  samego  urządzenia.
Dodatkowy  zbierak SQ720 pozwala na czyszczenie podłóg twardych.

3. Niski poziom hałasu (60 decybeli), umożliwia zastosowanie maszyny w miejscach, gdzie wymagana jest względna cisza np.
hotele, biura, banki.

4. Technologia wytwarzania dużej próżni zapewnia maksymalnie krótki czas schnięcia.

5. Zbiorniki  -  50  litrów  każdy,  pozwalają  na  długi  czas  pracy  i  redukują  ilość  przestojów  maszyny  w  celu
opróżnienia/napełnienia zbiorników.

6. Trzypoziomowy silnik wysokiego pociśnienia pozwala bardzo skutecznie wysuszyć dywan. 

7. Urządzenie porusza się do przodu bez konieczności użycia siły dzięki ruchowi szczotki obrotowej.

8. Specjalny profil głowicy ssącej zapewnia efektywne zasysanie zanieczyszczeń, również w przypadku nierównej powierzchni.

9. Regulacja nacisku głowicy na czyszczoną powierzchnię.
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10. Mocny i niezawodny silnik szczotki obrotowej gwarantuje bardzo dokładne czyszczenie.

11. Regulacja wysokości szczotki obrotowej stosownie do rodzaju czyszczonego podłoża i typu zanieczyszczeń.

12. Silnik szczotki z zabezpieczeniem termicznym przeciw przeciążeniom (istotne w przypadku nieprawidłowej regulacji wysokości
szczotki).

13. Łatwa wymiana szczotki bez konieczności odwracania maszyny.

14. Możliwość zastosowania szczotki przystosowanej do twardego podłoża.

15. Łożyska szczotki ze stali nierdzewnej.

16. Szybka wymiana dysz bez konieczności użycia narzędzi. Konstrukcja dysz zapewnia łatwe czyszczenie.

17. Wszystkie przyciski sterujące znajdują się na wysokości wygodnej dla operatora.

18. Rozpylanie wody może odbywać się w sposób ciągły lub być aktywowane przez naciśnięcie dźwigni.

19. Możliwość regulacji przepływu wody stosownie do stopnia zabrudzenia i oczekiwanego czasu schnięcia.

20. Możliwość podłączenia opcjonalnych narzędzi do czyszczenia np. miejsc trudno dostępnych.

21. Przy  użyciu  dodatkowego  zestawu  SMARTKIT-EL,  istnieje  możliwość  automatycznego  dozowania  detergent  i  spłukiwania
powierzchni.

22. Dodajać wężę i pistolet (PRESPRAY-EL) do SMARTKIT, można wykonywac pre-spray wykladziny. 

Pozostałe zalety techniczne Elite Silent

1. Wyjmowane zbiorniki polietylenowe o dużej wytrzymałości. Urządzenie można przewozić nawet niewielkim samochodem.

2. Zbiornik polietylenowy o wysokiej gęstości, bardzo mocny i trwały.

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

4. Łatwodostępny otwór do napełniania zbiornika na czystą wodę.

5. Przewód spustowy do opróżniania zbiornika na brudną wodę.

6. Zawór spustowy do kompletnego opróżniania zbiornika na detergent.

7. Uszczelki nie są klejone. Łatwa wymiana oraz czyszczenie.

8. Mosiężne szybkozłączki, wytrzymałe i niezawodne.

9. Innesti rapidi in ottone, affidabili e resistenti.

10. Pompa wodna z wewnętrznym systemem by-pass, który umożliwia automatyczną regulację przepływu wody w zależności od
używanej ssawy.

11. Pompa wodna z zewnętrznym rektyfikatorem.

12. Silnik ssący z zabezpieczeniem termicznym przeciwko przeciążeniom.

13. Silnik ssący zabezpieczony przeciwko korozji.

14. Zarówno silnik, jak I pompa mogą pracować w sposób ciągły.

15. Modularna budowa ułatwiająca konserwację.
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Dane techniczne

Pojemność zbiornika brudnej wody: 50 litrów

Pojemność zbiornika czystej wody: 50 litrów

Silnik odkurzacza:
Moc: 
Maksymalne podciśnienie:  
Maksymalny przepływ wody:

trójstopniowy – High Waterlift
1500 W 

3400 mm H2O
45 l/sek.

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

membranowa
80 W
 9 bar 

4,5 l/min 

Szerokość przystawki czyszczącej (dywan/podłoga): 500 / 720 mm

Ilość dysz: 5

Szczotka:
100 W

600 obr/min
464 mm

Maksymalna wydajność (dywan/podłoga): 500 / 1500 m2/godz.

Długość kabla: 15 m

Długość węża: (opcja)

Waga (korpus urządzenia): 55 kg

Waga (urządzenie spakowane): 60 kg

Wymiary (sama maszyna): 50 x 86 x 95 cm

Wymiary (maszyna z opakowaniem): 60 x 95 x 112 cm

Standardowy kolor: niebieski

Obudowa: wysokiej gęstości polietylenu

Kompatybilny do pracy z podgrzewaczem: tak

Kompletne urządzenie do czyszczenia wykładzin dywanowych zł   

Sugerowane akcesoria opcjonalne

SQ720E Listwa ssąca do czyszczenia twardego podłoża, 720 mm. zł

369-30 Szczotka do czyszczenia twardego podłoża. zł 

HT1800-220-M Nagrzewnica wody, 1800W, łącznie z mechanizmem mocowania do maszyny. zł 

H35-RAGNOL50-T
Wąż ssący  i  do  roztworu.  Wymiary:  5  m,  Ø  38  mm.  Rura  do  roztworu  jest  odporna  na
temperaturę i posiada metalowe złącza.

zł 

NS10PN-M Ssawa plastikowa z 1 dyszą. zł 

NS300-M Ssawa do dywanów z aluminiową głowicą, posiada 3 dysze i rurę ze stali nierdzewnej. zł 

SMARTKIT-EL 
Kompletny  zestaw  do  automatycznego  dozowania  detergentu,  spłukiwania,  funkcji
odświeżania/czyszczenia  właściwego.  Nie  zawiera  pistoletu  i  przewodu  do  wstępnego
spryskiwania (PRESPRAY-EL).

zł

PRESPRAY-EL Kompletny pistolet i przewód do wstępnego spryskiwania. zł

7572N-MAN Opcjonalny kolektor ssący do czyszczenia-odświeżania,  rozpylający roztwór  na cylindryczną
szczotkę.

zł
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