
S 650 2 in 1
Το σάρωθρο S 650 2 σε 1 με πλάτος σάρωσης 650 mm, 2 βασικές πλευρικές βούρτσες και 
2 ειδικές πλευρικές βούρτσες για υγρούς ρύπους. Ιδανικό για χώρους από 40 m². Με δο-
χείο ρύπων 16 λίτρων.

1 2 3 4

1

2

3

4

 Δύο ζεύγη πλευρικών βουρτσών (S 650 2 σε 1)

 Βασικές πλευρικές βούρτσες για ξηρούς ρύπους, και πλευρικές 
βούρτσες με πιο σκληρές τρίχες για υγρούς ρύπους.

 Μεγαλύτερη ευελιξία με δύο πλευρικές βούρτσες. Οι μεγάλες τρίχες 
εξασφαλίζουν βαθύ καθαρισμό ακόμα και σε δύο πλευρές.

 Καμία επαφή με τους ρύπους

 Οι πλευρικές βούρτσες και η βούρτσα κυλίνδρου μεταφέρουν τους 
ρύπους κατευθείαν στο δοχείο ρύπων, που έχει αντιανεμική 
προστασία.

 Είναι εύκολο να μη λερωθείτε: Σηκώστε, αδειάστε και αυτό ήταν. 
Δεν έρχεστε σε καμία επαφή με τους ρύπους.

 Αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο

 Με την πτυσσόμενη χειρολαβή, το σάρωθρο μπορεί να 
αποθηκευτεί και κάθετα, καταλαμβάνοντας έτσι πολύ λίγο χώρο

 Ρυθμιζόμενη, άνετη χειρολαβή

 Η βολική επιφάνεια χειρισμού με θερμική επίστρωση πάνω στη 
λαβή ώθησης εξασφαλίζει ότι θα διατηρηθεί σε μια ευχάριστη 
θερμοκρασία, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

 Τέρμα στους πόνους στην πλάτη χάρη στη λαβή ώθησης που 
ρυθμίζεται ως προς το ύψος (προσαρμογή ύψους μονής 
προέκτασης, 2 ρυθμίσεις γωνίας).
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S 650 2 in 1

 Δύο πλευρικές βούρτσες για ξηρούς ρύπους και δύο πλευρικές 
βούρτσες για υγρούς ρύπους

 Άνετο, αυτόνομο δοχείο απορριμμάτων
 Ρυθμιζόμενη, άνετη χειρολαβή

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.766-307.0

 4054278316734
Πλάτος εργασίας με μία πλευρική 
βούρτσα

mm 650

Μέγ. απόδοση επιφάνειας m²/h 1800
Βάρος, κατάσταση ετοιμότητας για 
λειτουργία

kg 9,95

Κάδος l 16
Προτεινόμενες περιοχές m² 40

Εξοπλισμός
Ρυθμιζόμενη λαβή δύο βαθμίδων  
Θέση αποθήκευσης  
Αυτόνομος κάδος απορριμμάτων  
Αριθμός πλευρικών βουρτσών Pieces 2
Πλευρική βούρτσα για υγρούς ρύ-
πους

 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     


