
ČISTIACI STROJ  

TURNADO 35  

 

Vlastnosti: 

 Rotačná kefa 

 Systém dvoch nádrží 

 Nastaviteľná prítlak 

 Integrovaná batéria aj s nabíjačkou 

 Bezúdržbové batérie 

 Transportné kolieska  

 Stieracia lišta 

 Jednoduchý servisný prístup 

Technické parametre TURNADO® 35  

TURNADO® 35 Mobilný, ľahký, tichý: Čistiaci stroj s rýchlo dobíjateľnými 

vysokokapacitnými lítium-iónovými batériami, rotačnou kefou 

a technológiou valcovania. Mop pri umývaní ponárate opakovane do tej 

istej znečistenej vody, čim sa nečistoty dostávajú späť na podlahu. 

TURNADO® 35 však používa čistú vodu na umývanie každého centimetra 

podlahy.  

Čistenie nebolo nikdy také jednoduché a pritom také zábavné. 

 

Špeciálne vlastnosti: 

 Do +/– 200° otočná hlava kefy. 

 Mimoriadne mobilný a efektívny, ideálny do veľmi preplnených 

oblastí. 

 Kefy sú vždy naprieč k smeru chodu. 

Sací systém spoľahlivo odsaje všetku vodu. 

 Disponuje vysokovýkonnou bezúdržbovou Lítium-iónovou 

batériou – viac ako 3-krát dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými 

batériami. 

 Rýchle nabíjanie ( plné nabitie do 3 hodín, polovičné nabitie do 1 

hodiny. 

Bezproblémové nabíjanie aj v prípade čiastočného vybitia. 

 Redukuje a predlžuje pracovný čas o 50%. 

 O 40% nižší hluk. 

 Kompaktné zariadenie. 

 Možné otočenie zariadenia od steny pod uhlom 90°. 

 Ľahké skladovanie; jednoduchá manipulácia. 

Ideálny na čistenie: 

Menších obchodných priestorov Kuchýň 

Stiesnených skladovacích priestorov Garáží 

Hotelových / kancelárskych 

priestorov 

Predajní 

Šatní a sociálnych zariadení  a mnohých iných 

TURNADO® 35 kompletný vrátane Číslo položky: 13500000 
21 Ah Lítium-iónová batéria (výdrž až 3 hodiny) 1 

Nabíjačka batérií 1 

Rotačná kefa 1 

 

Pracovná šírka kief 350 mm 

Pracovná šírka nasávania 450 mm 

Výkon 500 W 

Kapacita batérie 21 Ah 

Napätie batérie 25,2 V 

Objem nádrže na čistú vodu 12 l 

Objem nádrže na špinavú vodu 12 l 

Prítlak kefy 150 g/cm² 

Otáčky kefy 700-1500 U/min 

Maximálny plošný výkon 1400 m²/h 

Frekvencia 50-60 Hz 

Napätie 220-240 V 

Hmotnosť 35 kg 

Rozmery (DxŠxV) 1000 x 450 x 1300 mm 

(Výrobca má právo na úpravu technických parametrov) Úprava 01.2014 


