
 

        



 





 



 

 

 

 

 



  


 

   
  

          

    

  

        

          

      

    

  

  

  

 



    
 

   
 

   


   

   





Technické informácie RF 40 light RF 40
Celková hmotnosť (pri prázdnych nádržiach) 49 kg 49 kg

Prepravné rozmery (max.) 1400 x 720 x 1100 mm 1400 x 720 x 1100 mm

Pracovná šírka 2 x 170 mm (2 valcové kefy) 2 x 170 mm (2 valcové kefy)

Celková čistiaca šírka 520 mm 520 mm

Nádrž na čistiaci roztok / odpadovú vodu 20 l - plniteľné / 60 l 20 l - plniteľné / 60 l

Aplikácia čistiaceho roztoku na plochu schodu 200 / 300 / 400 ml za minútu 200 / 300 / 400 ml za minútu

Aplikácia čistiaceho roztoku na bok schodu nedostupné 50 / 100 / 150 ml za minútu

Napájanie 230 Volt / 16 A (napájanie zo siete) 230 Volt / 16 A (napájanie zo siete)

Celková spotreba energie cca 3 kW cca 3 kW

Aktivácia jedným tlačidlom áno áno

Vysávanie akéhokoľvek druhov a množstva nečistôt áno áno

(Výrobca si vyhradzuje právo na technické úpravy.) Verzia 01.2013

STROJ NA ČISTENIE ESKALÁTOROV A POHYBLIVÝCH CHODNÍKOV
RF 40 / RF 40 light

RF 40 / RF 40 sú jednotky s patentovanou technológiou, ktoré 
sú dodávané ako plne pripravené na prácu spolu s upraveným 
priemyselným vysávačom.

RF 40 / RF 40 čistia krok za krokom, rovnako ako stúpa eskalátor, 
pričom ho zanechávajú dokonale čistý.

Presvedčivé výhody:

• Špičkový čistiaci účinok na schody a stúpačky pri minimálnej 
rýchlosti času

• Krátke nastavenie a jednoduchá obsluha
• Jednoduchá preprava
• Čistenie je možné vykonávať samostatne alebo obsluhou
• Len krátky krok a môžete začať čistenie
• Čistí každý typ schodov

RF 40 light verzia:
• Čistenie bokov eskalátora nie je možné!

Verzie:

RF 40 light    Kód: 10023561
bez posuvnej jednotky

Posuvná jednotka RF 40 light  Kód: 10023760

RF 40     Kód: 10023558
s posuvnou jednotkou

RF 40      Kód: 10023556
bez posuvnej jednotky

Verzie:

Posuvná jednotka RF 40   Kód: 10023710

Video:
• https://www.youtube.com/watch?v=i-DFSci8C_Y

Obchodné zastúpenie pre SR a ČR
Yves & Soteco Slovakia s.r.o.

Tel. č.: +421 917 000 000 Web: www.yves.sk
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