Numatic
GVE 370-2
Profesjonalny odkurzacz ekstrakcyjny
do pracy na sucho / mokro
z funkcją dezynfekcji jako zamgławiacz
Pierzesz, odkurzasz, zbierasz wodę, dezynfekujesz poprzez natrysk lub zamgławianie wielofunkcyjny profesjonalny odkurzacz piorący przeznaczony do prania wykładzin i dywanów, zbierania
zanieczyszczeń suchych i mokrych, prania ekstrakcyjnego tapicerek oraz dezynfenkcji poprzez
zamgławianie / natrysk na powierzchnie. W kompelcie dwie dysze natryskowe – o okrągłym strumieniu
oraz łopatkowym. Jedna turbina ssąca, system by-pass. Ciągłość pracy bez ograniczeń.

Wyposażenie standardowe:

DANE TECHNICZNE GVE 370-2
Zasilanie
Przepływ powietrza
Wydatek płynu przy zamgławianiu
Wydatek płynu przy natrysku
Moc całkowita
Podciśnienie
Długość przewodu
Pojemność dezynfekcja
Pojemność na sucho
Pojemność na mokro
Pojemność ekstraktora
Waga

~230V
49 L/sekundę
od 400ml/min.
od 800ml/min.
1200 W
2400mm
9m
6-9L
15 L
9L
6+6 L
7,1 kg

Wymiary

355x355x500mm

Numatic
CT 470-2
Profesjonalny odkurzacz ekstrakcyjny
do pracy na sucho / mokro
z funkcją dezynfekcji jako zamgławiacz
Pierzesz, odkurzasz, zbierasz wodę, dezynfekujesz poprzez natrysk lub zamgławianie - wielofunkcyjny
profesjonalny odkurzacz piorący przeznaczony do prania wykładzin i dywanów, zbierania zanieczyszczeń
suchych i mokrych, prania ekstrakcyjnego tapicerek oraz dezynfenkcji poprzez zamgławianie / natrysk
na powierzchnie. W kompelcie dwie dysze natryskowe – o okrągłym strumieniu oraz łopatkowym.
Jedna turbina ssąca, system by-pass. Ciągłość pracy bez ograniczeń.

Wyposażenie standardowe:

DANE TECHNICZNE CT 470-2
Zasilanie
Przepływ powietrza
Wydatek płynu przy zamgławianiu
Wydatek płynu przy natrysku
Moc całkowita
Podciśnienie
Długość przewodu
Pojemność dezynfekcja
Pojemność na sucho
Pojemność na mokro
Pojemność ekstraktora
Waga

~230V
49 L/sekundę
od 400ml/min.
od 800ml/min.
1060 W
2400mm
13,4 m
11-20L
27 L
20L
11+11 L
7,8 kg

Wymiary

358x450x710mm

Numatic
zestaw do dezynfekcji
opcjonalny zestaw do dezynfekcji posadzek i ścian
dedykowany do automatów CRG, CRO, TRG, TRO, TTV
Specjalny, opcjonalny układ natryskowy do dezynfekcji powierzchni. Natrysk preparatu
dezynfekującego realizowany jest za pomocą trzech listew natryskowych umieszczonych - z tyłu
urządzenia i po jego bokach. Dwie boczne i jedna centralna listwa natryskowa dają łączną szerokość
natrysku pomiędzy 2,5-3,0m. Dzięki wysokiemu umieszczeniu bocznych listew urządzenie dezynfekuje
również ściany i inne przedmioty do wysokości 1,5-2,0m. Podczas funkcji dezynfekcji preparat
dezynfekujący wlewamy do zbiornika wody czystej. Podczas użytkowania funkcji dezynfekcji automaty
pracują około 2,5 razy dłużej na jednym ładowaniu baterii niż podczas funkcji mycia posadzki.
UWAGA!
Do dezynfekcji za pomocą urządzeń Numatic nie wolno używać środków na bazie alkoholu!

Dane techniczne
Wydajność teoretyczna natrysku
Szerokość natrysku
Wysokość natrysku bocznego

~10.000 m2/h
2,5-3,0m
do 2m

Cena sugerowana zestawu od 2.499zł netto
Montaż realizowany tylko przez autoryzowany serwis Numatic.

Numatic
TGB 1840G
kompaktowy automat zasilany bateryjnie
z funkcją dezynfekcji posadzek
Profesjonalny automat z funkcją dezynfekcji, przeznaczony do powierzchni twardych
(tarket, kamień, gres itp.). Automat jest standardowo wyposażony w specjalny układ
natryskowy do dezynfekcji posadzek. Urządzenie dezynfekuje posadzki poprzez
natrysk realizowany za pomocą dysz umieszczonych z tyłu maszyny. Funkcja
natrysku środka dezynfekującego może być stosowana z wyłączeniem funkcji mycia
posadzki. Szerokość natrysku wynosi ~600mm. Podczas funkcji dezynfekcji preparat
dezynfekujący wlewamy do zbiornika wody czystej. Urządzenie posiada ramę nośną wykonaną
ze stali, zbiorniki wykonane z tworzywa Structufoam® odpornego na uderzenia, oraz łatwy
dostęp do wszystkich podzespołów. Przeznaczona jest do codziennej dezynfekcji posadzek
twardych na małych powierzchniach oraz w trudno dostępnych miejscach. Komfort pracy
zwiększają dwie baterie (2szt x 18Ah każda) dostarczane w standardzie, dzięki czemu można
korzystać z jednej ładując drugą.
UWAGA!
Do dezynfekcji za pomocą urządzeń Numatic nie wolno używać środków na bazie alkoholu!

DANE TECHNICZNE
Parametry funkcji dezynfekcji
Wydajność teoretyczna dezynfekcji
Czas dezynfekcji na 1 zbiorniku
Szerokość natrysku dezynfekcji
Czas pracy w trybie dezynfekcji

~2500m2/h
do 20 minut
600mm
do 3 godzin

Zasilanie (24V)
Czas pracy z jedną baterią
Pojemność zbiornika
Waga

Baterie 2x18Ah
do 3 godzin
1x 18 l
52 kg (z jedną baterią)

Wymiary

620x850x1132 mm

Wyposażenie standardowe:
- listwa natryskowa
- pompa natryskowa
- zewnętrzna ładowarka wraz z przewodem ładującym
- dwie baterie 2x 18Ah
- automat gotowy do pracy

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Numatic
CRG 8055
Kompaktowy automat szorująco – zbierający
zasilany bateryjnie, z siedziskiem, z trakcją
oraz z funkcją dezynfekcji posadzek
Profesjonalny automat czyszcząco-zbierająco z funkcją dezynfekcji, przeznaczony do powierzchni
twardych (tarket, kamień, gres itp.). Automat jest standardowo wyposażony w specjalny układ
natryskowy do dezynfekcji posadzek za automatem. Urządzenie może myć posadzkę
lub ją dezynfekować poprzez natrysk realizowany za pomocą trzech listew natryskowych
umieszczonych z tyłu. Funkcja natrysku środka dezynfekującego może być stosowana
jedynie zamiennie zamiast funkcji mycia posadzki. Listwa dolna pozwala na dezynfekcję
powierzchni podłogowych natomiast dwie listwy boczne na dezynfekcję ścian oraz innych
przedmiotów do wysokości 2m. Natrysk bocznych dysz można dodatkowo wyłączyć. Podczas
funkcji dezynfekcji preparat dezynfekujący wlewamy do zbiornika wody czystej. Automat posiada solidną
ramę nośną malowaną proszkowo oraz zbiorniki wykonane z tworzywa Structufoam® odpornego na
uderzenia. Łatwy dostęp do wszystkich podzespołów, wygodne napełnianie wodą czystą za pomocą węża
elastycznego umieszczonego przy siedzisku operatora oraz łatwe i szybkie wylewanie wody poprzez węże
spustowe skutecznie ułatwiają codzienną pracę. Urządzenie jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie.
Doskonale nadaje się do czyszczenia średnich wielkościowo powierzchni. Komfort pracy zwiększa
wbudowany regulator podawania wody myjącej (0-3L/min), łatwość utrzymania maszyny w czystości
oraz zintegrowana ładowarka.
UWAGA!
Do dezynfekcji za pomocą urządzeń Numatic nie wolno używać środków na bazie alkoholu!
Parametry funkcji dezynfekcji
Wydajność teoretyczna dezynfekcji
Czas dezynfekcji na 1 zbiorniku
Szerokość natrysku dezynfekcji
Czas pracy w trybie dezynfekcji

~10.000 m2/h
do 2 godzin
2,5-3,0m
do 7 godzin

Parametry funkcji mycia
Wydajność teoretyczna mycia
Szerokość pracy podczas mycia
Moc silnika szczotki
Moc silnika ssawy
Moc silnika trakcji
Zasilanie (24V)
Czas pracy
Obroty
Szerokość szczotki
Szerokość pad
Pojemność zbiornika
Waga z bateriami
Wymiary (sz. x dł. x w.)

~2.310 m2/h
550 mm
1x 600 W
1x 400 W
1x 400 W
100 / 120 Ah
2 - 3 godziny
150 obr./min.
1x 550 mm
1x 20”
2x 80 l
280 kg (bez wody)
600x1460x1160mm

Wyposażenie standardowe:
- szczotka czyszcząca 550mm
- ssawa zbierająca
- baterie żelowe 100Ah (do 2 godzin pracy) lub 120Ah (do 3 godzin pracy)
- wbudowany prostownik wraz z przewodem ładującym
- wbudowany układ dezynfekujący z listwą o szerokości natrysku 2,5-3,0m
Wyposażenie opcjonalne:
- uchwyt padów 20”

Numatic
CRG 8072
Kompaktowy automat szorująco – zbierający
zasilany bateryjnie, z siedziskiem, z trakcją
oraz z funkcją dezynfekcji posadzek
Profesjonalny automat czyszcząco-zbierająco z funkcją dezynfekcji, przeznaczony do powierzchni
twardych (tarket, kamień, gres itp.). Automat jest standardowo wyposażony w specjalny układ
natryskowy do dezynfekcji posadzek za automatem. Urządzenie może myć posadzkę
lub ją dezynfekować poprzez natrysk realizowany za pomocą trzech listew natryskowych
umieszczonych z tyłu. Funkcja natrysku środka dezynfekującego może być stosowana
jedynie zamiennie zamiast funkcji mycia posadzki. Listwa dolna pozwala na dezynfekcję
powierzchni podłogowych natomiast dwie listwy boczne na dezynfekcję ścian oraz innych
przedmiotów do wysokości 2m. Natrysk bocznych dysz można dodatkowo wyłączyć. Podczas
funkcji dezynfekcji preparat dezynfekujący wlewamy do zbiornika wody czystej. Automat posiada solidną
ramę nośną malowaną proszkowo oraz zbiorniki wykonane z tworzywa Structufoam® odpornego
na uderzenia. Łatwy dostęp do wszystkich podzespołów, wygodne napełnianie wodą czystą za pomocą
węża elastycznego umieszczonego przy siedzisku operatora oraz łatwe i szybkie wylewanie wody poprzez
węże spustowe skutecznie ułatwiają codzienną pracę. Urządzenie jednocześnie zmywa i osusza
powierzchnie. Doskonale nadaje się do czyszczenia średnich wielkościowo powierzchni. Komfort pracy
zwiększa wbudowany regulator podawania wody myjącej (0-3L/min), łatwość utrzymania maszyny
w czystości oraz zintegrowana ładowarka.
UWAGA!
Do dezynfekcji za pomocą urządzeń Numatic nie wolno używać środków na bazie alkoholu!
Parametry funkcji dezynfekcji
Wydajność teoretyczna dezynfekcji
Czas dezynfekcji na 1 zbiorniku
Szerokość natrysku dezynfekcji
Czas pracy w trybie dezynfekcji

~10.000 m2/h
do 2 godzin
2,5-3,0m
do 7 godzin

Parametry funkcji mycia
Wydajność teoretyczna mycia
Szerokość pracy podczas mycia
Moc silnika szczotki
Moc silnika ssawy
Moc silnika trakcji
Zasilanie (24V)
Czas pracy
Obroty
Szerokość szczotki
Szerokość pad
Pojemność zbiornika
Waga z bateriami
Wymiary (sz. x dł. x w.)

~3.000 m2/h
720 mm
1x 600 W
1x 400 W
1x 400 W
120 Ah
3 godziny
150 obr./min.
2x 370 mm
2x 14”
2x 80 l
300 kg (bez wody)
800x1460x1160mm

Wyposażenie standardowe:
- szczotki czyszczące 2x 370mm
- ssawa zbierająca
- baterie żelowe 120Ah
- wbudowany prostownik wraz z przewodem ładującym
- wbudowany układ dezynfekujący z listwą o szerokości natrysku 2,5-3,0m
Wyposażenie opcjonalne:
- uchwyt padów 2x 14”

Numatic
Vario TRO 650G
automat szorująco – zbierający
zasilany bateryjnie, z siedziskiem, z trakcją
oraz z funkcją dezynfekcji posadzek
Profesjonalny automat czyszcząco-zbierająco z funkcją dezynfekcji, przeznaczony do powierzchni
twardych (tarket, kamień, gres itp.). Automat jest standardowo wyposażony w specjalny układ
natryskowy do dezynfekcji posadzek za automatem. Urządzenie może myć posadzkę
lub ją dezynfekować poprzez natrysk realizowany za pomocą trzech listew natryskowych
umieszczonych z tyłu. Funkcja natrysku środka dezynfekującego może być stosowana
jedynie zamiennie zamiast funkcji mycia posadzki. Listwa dolna pozwala na dezynfekcję
powierzchni podłogowych natomiast dwie listwy boczne na dezynfekcję ścian oraz innych
przedmiotów do wysokości 2m. Natrysk bocznych dysz można dodatkowo wyłączyć. Podczas
funkcji dezynfekcji preparat dezynfekujący wlewamy do zbiornika wody czystej. Automat posiada solidną
ramę nośną malowaną proszkowo, zbiorniki wykonane z tworzywa Structufoam® odpornego
na uderzenia, łatwy dostęp do wszystkich podzespołów oraz rozsuwane osłony boczne ułatwiające
montaż szczotek. Maszyna przeznaczona jest do codziennego zmywania posadzek twardych. Jednocześnie
zmywa i osusza powierzchnie. Doskonale nadaje się do czyszczenia dużych wielkościowo powierzchni.
Wygodne, nisko umieszczone napełnianie wodą czystą oraz łatwe i szybkie wylewanie wody poprzez duże
węże spustowe. Komfort pracy zwiększa łatwość utrzymania maszyny w czystości oraz zintegrowana
ładowarka.
UWAGA!
Do dezynfekcji za pomocą urządzeń Numatic nie wolno używać środków na bazie alkoholu!
Parametry funkcji dezynfekcji
Wydajność teoretyczna dezynfekcji
Czas dezynfekcji na 1 zbiorniku
Szerokość natrysku dezynfekcji
Czas pracy w trybie dezynfekcji

~10.000 m2/h
do 3 godzin
2,5-3,0m
do 8 godzin

Parametry funkcji mycia
Wydajność teoretyczna mycia
Szerokość pracy podczas mycia
Moc silnika szczotki
Moc silnika ssawy
Moc silnika trakcji
Zasilanie (24V)
Czas pracy
Obroty
Szerokość szczotki
Szerokość pad
Pojemność zbiornika
Waga z bateriami
Wymiary (sz. x dł. x w.)

~2.700 m2/h
650 mm
2x 300 W
1x 600 W
1x 600 W
200 Ah
3,5 godziny
200 obr./min.
2x 330 mm
2x 13”
2x 120 l
436 kg (bez wody)
1676x1425x1054mm

Wyposażenie standardowe:
- szczotki czyszczące 2x 330mm
- ssawa zbierająca 1080mm
- baterie żelowe 200Ah oraz wbudowany prostownik z przewodem ładującym
- wbudowany układ dezynfekujący z listwą o szerokości natrysku 2,5-3,0m
Wyposażenie opcjonalne:
- uchwyty padów 2x 13”

Numatic
Vario TTV678G 300
automat szorująco – zbierający
zasilany bateryjnie, z siedziskiem, z trakcją
oraz z funkcją dezynfekcji posadzek
Profesjonalny automat czyszcząco-zbierająco z funkcją dezynfekcji, przeznaczony
do powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). Automat jest standardowo wyposażony
w specjalny układ natryskowy do dezynfekcji posadzek za automatem. Urządzenie może
myć posadzkę lub ją dezynfekować poprzez natrysk realizowany za pomocą trzech listew
natryskowych umieszczonych z tyłu. Funkcja natrysku środka dezynfekującego może być
stosowana jedynie zamiennie zamiast funkcji mycia posadzki. Listwa dolna pozwala
na dezynfekcję powierzchni podłogowych natomiast dwie listwy boczne na dezynfekcję
ścian oraz innych przedmiotów do wysokości 2m. Natrysk bocznych dysz można
dodatkowo wyłączyć. Podczas funkcji dezynfekcji preparat dezynfekujący wlewamy do zbiornika
wody czystej. Automat posiada solidną ramę nośną malowaną proszkowo, zbiorniki wykonane
z odpornego na uderzenia tworzywa Structufoam®, napęd na przednie koło, łatwy dostęp
do wszystkich podzespołów oraz rozsuwane osłony boczne ułatwiające montaż szczotek. Maszyna
przeznaczona jest do codziennego zmywania posadzek twardych. Jednocześnie zmywa i osusza
powierzchnie. Doskonale nadaje się do czyszczenia dużych wielkościowo powierzchni. Komfort pracy
zwiększa wygodne napełnianie wodą czystą otworem umieszczonym na niewielkiej wysokości, szybkie
wylewanie wody poprzez węże spustowe o dużej średnicy, łatwość utrzymania maszyny w czystości
dzięki przechylanemu zbiornikowi, zespół bezobsługowych baterii żelowych GelTec podzielony
na segmenty o wadze 32kg każdy oraz wbudowana w urządzenie ładowarka sieciowa.
UWAGA!
Do dezynfekcji za pomocą urządzeń Numatic nie wolno używać środków na bazie alkoholu!
Parametry funkcji dezynfekcji
Wydajność teoretyczna dezynfekcji
Czas dezynfekcji na 1 zbiorniku
Szerokość natrysku dezynfekcji
Czas pracy w trybie dezynfekcji

~10.000 m2/h
do 3 godzin
2,5-3,0m
do 12 godzin

Parametry funkcji mycia
Wydajność teoretyczna mycia
Szerokość pracy podczas mycia
Moc silnika szczotki
Moc silnika ssawy
Moc silnika trakcji
Zasilanie (24V)
Czas pracy
Obroty
Szerokość szczotki
Szerokość pad
Pojemność zbiornika
Waga z bateriami
Wymiary (sz. x dł. x w.)

~5.000 m2/h
850 mm
3x 400 W
1x 600 W
1x 600 W
300 Ah
6 godzin
50-200 obr./min.
3x 300 mm
3x 12”
2x 120 l
500 kg (bez wody)
1050 x 1676 x 1425

Wyposażenie standardowe:
- szczotki czyszczące 3x 300 mm
- ssawa zbierająca 1050 mm
- baterie żelowe 300Ah oraz wbudowana ładowarka z przewodem ładującym
- wbudowany układ dezynfekujący z listwą o szerokości natrysku 2,5-3,0m
Wyposażenie opcjonalne:
- uchwyt padów 3x 12”
- węższa ssawa zbierająca (860mm lub 960mm)

Numatic
Vario TTV678G 400
automat szorująco – zbierający
zasilany bateryjnie, z siedziskiem, z trakcją
oraz z funkcją dezynfekcji posadzek
Profesjonalny automat czyszcząco-zbierająco z funkcją dezynfekcji, przeznaczony
do powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). Automat jest standardowo wyposażony
w specjalny układ natryskowy do dezynfekcji posadzek za automatem. Urządzenie może
myć posadzkę lub ją dezynfekować poprzez natrysk realizowany za pomocą trzech listew
natryskowych umieszczonych z tyłu. Funkcja natrysku środka dezynfekującego może być
stosowana jedynie zamiennie zamiast funkcji mycia posadzki. Listwa dolna pozwala
na dezynfekcję powierzchni podłogowych natomiast dwie listwy boczne na dezynfekcję
ścian oraz innych przedmiotów do wysokości 2m. Natrysk bocznych dysz można
dodatkowo wyłączyć. Podczas funkcji dezynfekcji preparat dezynfekujący wlewamy do zbiornika
wody czystej. Automat posiada solidną ramę nośną malowaną proszkowo, zbiorniki wykonane
z odpornego na uderzenia tworzywa Structufoam®, napęd na przednie koło, łatwy dostęp
do wszystkich podzespołów oraz rozsuwane osłony boczne ułatwiające montaż szczotek. Maszyna
przeznaczona jest do codziennego zmywania posadzek twardych. Jednocześnie zmywa i osusza
powierzchnie. Doskonale nadaje się do czyszczenia dużych wielkościowo powierzchni. Komfort pracy
zwiększa wygodne napełnianie wodą czystą otworem umieszczonym na niewielkiej wysokości, szybkie
wylewanie wody poprzez węże spustowe o dużej średnicy, łatwość utrzymania maszyny w czystości
dzięki przechylanemu zbiornikowi, zespół bezobsługowych baterii żelowych GelTec podzielony
na segmenty o wadze 32kg każdy oraz wbudowana w urządzenie ładowarka sieciowa.
UWAGA!
Do dezynfekcji za pomocą urządzeń Numatic nie wolno używać środków na bazie alkoholu!
Parametry funkcji dezynfekcji
Wydajność teoretyczna dezynfekcji
~10.000 m2/h
Czas dezynfekcji na 1 zbiorniku
do 3 godzin
Szerokość natrysku dezynfekcji
2,5-3,0m
Czas pracy w trybie dezynfekcji
do 16 godzin
Parametry funkcji mycia
Wydajność teoretyczna mycia
Szerokość pracy podczas mycia
Moc silnika szczotki
Moc silnika ssawy
Moc silnika trakcji
Zasilanie (24V)
Czas pracy
Obroty
Szerokość szczotki
Szerokość pad
Pojemność zbiornika
Waga z bateriami
Wymiary (sz. x dł. x w.)
Wyposażenie standardowe:
- szczotki czyszczące 3x 300 mm
- ssawa zbierająca 1050 mm
- baterie żelowe 400Ah oraz wbudowana ładowarka z przewodem ładującym
- wbudowany układ dezynfekujący z listwą o szerokości natrysku 2,5-3,0m
Wyposażenie opcjonalne:
- uchwyt padów 3x 12”
- węższa ssawa zbierająca (860mm lub 960mm)

~5.000 m2/h
850 mm
3x 400 W
1x 600 W
1x 600 W
400 Ah
8 godzin
50-200 obr./min.
3x 300 mm
3x 12”
2x 120 l
564 kg (bez wody)
1050 x 1676 x 1425

