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Picture shown may not represent model quoted

Tento malý umývací stroj kombinuje úžitkovú hodnotu s výkonom,
jednoduchou manipuláciou a tichým chodom. Remeňový pohon stroja a
absencia sacieho motora umožňujú jeho použitie v oblastiach, kde je
nutné upratovať nehlučne (nemocnice, kancelárie, hotely ...). Svojou
konštrukciou je zvlášť vhodný na čistenie eskalátorov a travelátorov.

• Jediný kompaktný stroj ktorý kombinuje čistiaci výkon s variabilitou
povrchov, vrátane kobercov a eskalátorov

• Výnimočný prítlak, vďaka dvojici drhnúcich kief, zvlášť urený pre drsné
povrchy

• Všetky nádrže sú ľahko prístupné a vyberateľné, pre jednoduché
vyprázdňovanie a plnenie a čistenie

• Veľmi nízka hlučnosť vďaka unikátnemu zbernému systému špinavej
vody bez sacieho motora.

• Špeciálna kefa na eskalátory

Nilfisk CA 240/330 je rýchly a efektívny. Tento rozumne navrhnutý
multifunkčný umývací stroj umožňuje umývať a sušiť všetky typy povrchov
ktoré je ťažké čistiť běžnými metódami. Napr. protišmykové bezpečnostné
podlahy.

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required

CA 330.230AT
50HZ EU

PLUG

Valcové kefyValcové kefyValcové kefyValcové kefy

Kefa 55900130 2 ●

Kefa 55900127 2

Model CA 330.230AT
50HZ EU PLUG

Ref. no. 12413200

PRODUCT FEATURES

Verzia s cylindrickou kefou ●

Kompaktný dizajn ●

Nízka hladina hluku pri práci ●

Technical specifications CA 330.230AT
50HZ EU PLUG

Dĺžka prívodného kábla (m)/ typ zástrčky 12/EU

Napätie (V) 230

Napätie/frekvencia (V/Hz) 230-240/50

Trieda ochrany (elektrická) I

Príkon (W) 750

Úroveň hlučnosti vo vzdialenosti 1,5 m (dB A ISO 3744) 68

Úroveň hlučnosti (dB A EC 704) 68

Teoretický / skutočný výkon (m2/hod) 1360/680

Podlahové umývacie stroje CA 240/330
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Technical specifications CA 330.230AT
50HZ EU PLUG

Prevádzková šírka (mm) 340

Umývací záber (mm) 340

Nádž na čistiaci / použitý roztok (l) 1.7/1.7

Kapacita voliteľnej nádoby (l) 4

Prítlak kefy (kg) 23.5

Rýchlosť kefy (ot/min) 650

Brush quantity and type 2 Cylindrical

Dĺžka x šírka x výška (mm) 380x440x210

Celková hmotnosť (kg) 25.2

Čistá hmotnosť (kg) 23.5

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

CA 330.230AT
50HZ EU

PLUG

Bočné kefyBočné kefyBočné kefyBočné kefy

Boèná kefa 55900132 0 □

OstatnéOstatnéOstatnéOstatné

Vozík 55053395 1 □

Valcové kefyValcové kefyValcové kefyValcové kefy

Kefa 55900130 2 ●

Kefa 55900127 2

Kefa mäkká 55900133 2

Kefa na eskalátory 55900090 2 □

Kefa tvrdá 55900089 2 □

Mäkká kefa 55900131 2 □

NádržNádržNádržNádrž

TANK CONV. KIT, CA 330 55900307 0

Podlahové umývacie stroje CA 240/330


