PUZZI 8/1 C
Com a Puzzi 8/1 C completámos a gama existente de unidades de projecção/extracção do sector de entrada com uma máquina potente. Está máquina pode ser utilizada para uma limpeza
eficiente dos estofos ou de manchas localizadas em pavimentos alcatifados. Graças à humidificação residual abaixo da média comparativamente com produtos de igual gama da concorrência, conseguem-se tempos consideravelmente mais curtos após a limpeza para poder pisar a
carpete.
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Leve
O Puzzi 8/1 C é fácil de transportar, com 9,8 quilos, e é 35% mais
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leve do que os aparelhos da concorrência. Graças à rápida secagem,
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Fácil manuseamento e boa acessibilidade
Fácil remoção do depósito de água suja; eliminação da água suja e
enchimento do depósito de água doce simples.

ideal para limpeza em locais de passagem.
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Transporte fácil, mesmo sobre obstáculos e escadas.

Design compacto
A Puzzi 8/1 C é ideal para a limpeza de tapeçarias e interior de veículos.



Design compacto e com economia de espaço.
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Fácil utilização
Os interruptores de pedal grandes, para operação ergonómica, facilitam a concentração na tarefa de limpeza.
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PUZZI 8/1 C

 Gancho de cabo de alimentação dobrável
 Interruptores de pedal grandes
 Suporte de acessórios para bocal manual
Referência

1.100-225.0

Código de barras (EAN)

4039784962200

Caudal de ar

l/s

61

Aspiração

mbar / kPa

230 / 23

Caudal de pulverização

l/min

1

Pressão de pulverização/pressão
hidráulica

bar

1

Depósitos de água limpa/água suja

l

8/7

Potência do ventilador

W

1200

Potência da bomba

W

40

Peso

kg

9,8

Medidas (CxLxA)

mm

530 × 330 × 440

Voltagem

V

220–240

Frequência

Hz

50–60

Equipamento
Mangueira de pulverização com afluên- m
cia interna de água

2,5

Suporte de acessórios integrado para
bocal manual



Cabo eléctrico
Bocal para estofos
Bocal manual
Gancho para cabo



m

7,5
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Dados técnicos

