880
Maszyna zmywająca dla brukarzy, kamieniarzy i glazurników.

Zastosowanie:
- Maszyna zmywająca (wstępnie stwardniałe) zaprawy cementowe i
epoksydowe do fugowania bruku i kostki z kamienia naturalnego,
kostki betonowej, płyt, gresu i terakoty.
- Maszyna czyszcząca Schwammfix 880 napędzana jest silnikiem
spalinowym (zast. na zewnątrz) lub elektrycznym (zast. do wewnątrz i
na zewnątrz).
- Pas czyszczący (wysoce stabilna gąbka przemysłowa) zbiera
wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni – przewijając się przez
zbiornik z czystą wodą i system rolek – gdzie po wyciśnięciu z
powrotem pas czyszczący jest gotowy do zmywania.
Art.-Nr. 46880 Schwammfix 880
Art.-Nr. 45588 Pas czyszczący 880
Art.-Nr. 45503 Poj. na wodę 65 l.

Dane techniczne model spalinowy:

Dane techniczne model elektryczny:

Szerokość pasa czyszczącego : 36 cm
Silnik: 4PS 4 suw OHV z automatyką olejową
Pojemnik : 65 Litrów
Masa: 80 kg

Szerokość pasa czyszczącego: 36 cm
Silnik elektryczny 230V / 1,1KW / 1,440 obr/min
Pojemnik: 65 Litrów
Masa: 80 kg

Szczególne zalety
• technologia chroniona patentem
• 100% zmywanie cementowych zapraw do fugowania
• brak wymywania / wypłukiwania świerzych spoin
• brak pozostawiania wody i śladów po zmywaniu
• 3-5 krotnie szybsze zmywanie niż konwencjonalne metody
• odciążenie kolan i kręgosłupa (praca wykonywana w pozycji
stojącej)
• do stosowania wewnątrz (elektro) i na zewnątrz (el. i
spalinowy)
• do wszelkich nawierzchni gładkich, polerowanych,
łupanych, chropowatych (bruk granitowy, porfirowy)
• chroni środowisko naturalne (zanieczyszczenia cementowe
pozostają w zbiorniku – po odsączeniu wody pozostałe resztki
można zutylizować jako odpady stałe)

Nowy rodzaj wykładziny gąbkowej umożliwia „zbieranie” / zmywanie zapraw do
fugowania o uziarnieniu
od - do 4 mm.
Pas czyszczący na środku posiada
wałek
klinowy,
który
umożliwia
bezawaryjną pracę, pas nie wybrzusza
się i nie spada z rolek,
co znacząco wpływa na żywotność
pasa czyszczącego.

Łatwe w obsłudze podnoszenie i
opuszczanie głowicy wyciskającej
umożliwia szybką wymianę pojemnika
na brudną wodę.

65 litrowy pojemnik zbierający
umożliwia utrzymanie długich
interwałów pomiędzy wymianami wody
do czyszczenia.
Nowe, aluminiowe rolki prowadzące
charakteryzują się długą
wytrzymałością i bezawaryjną
obsługą.

Duże, pompowane powietrzem koła
umożliwiają utrzymanie jednostajnej
siły nacisku pasa czyszczącego do
podłoża oraz łatwość w utrzymaniu w
ruchu maszyny zmywającej.

Za pomocą pokrętła można ustawić
pozycję oraz siłę nacisku pasa
czyszczącego w zależności do rodzaju
podłoża: równe/ gładkie lub nierówne/
chropowate.
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