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• 2 x 0.105.0102
Четка (Универзална за 
сите видови на 
површини)

• 0.105.0106 LI-ION батерија

• 0.105.0105
Полнач на батерија 
(V 110/115/240)

• 0.105.0103
Кит гумици за собирање на 
водата
• 0.105.0104 
Опционална гумица

Ready 32B

Код

Напојување

сушење/чистење ширина 

Капацитет на работа

 Капацитет на сад за детергент 

Сад за отпадна вода 

 Начин на работа

RPM/Притисок на четката 

Моќност на моторот на четката

Ниво на бучавост dB (A) 

де пресија/Мотор на вшмукување 

Тежина

0.008.0004

36V (Вклучени батерија и полнач) 

320/340 mm

1500 m²/h

3,5 l/0.92 gal

6,0 l/1.59 gal

mechanical

650/17 kg/37.50 lbs

200 W

<70

1000 mmH2O/100 W 49x41x112 

15 Kg

• Ready: Мие чисти и суши во двете насоки.
• Високо ниво на перформанси благодарение на двете ротациони четки.
• Клучни придобивки: Двонасочно сушење и чистење на повече видови на површини

(вклучувајќи теписи) . 
•”Start-stop” сигурносна рачка.

• Мала тежина (само 15Kg) и лесна за ракување, чистењето никогаш не било полесно.
• Не треба одтжување и подмачкување
• Ниско нибо на бучавост при работа <70 dB

Ready

LI-ION  БАТЕРИЈА 

Батериски чистач на подови

NEW
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машината да се користи во која 
било работна насока.
Функција за метење благодарение 
на двојните контра-ротирачки 
цилиндрични четки, во 
комбинација со специјален 
„механички“ систем за 
вшмукување. Ready чисти, мети и 
суши во исто време.
Дизајнирана е употреба на повеќе 
површини благодарение на 
двојните четки.

предуслов за малата тежина и
лесното ракување во сите услови.
Целосно заштитени
компоненти: единствената целосно 
запечатена машина:Во неа неможат да 
навлезат вода,прашина или некаков 
друг вид на остатоци.

Двојните контра ротирачки 
цилиндрични четки нудат до 40% 
повеќе перформанси за чистење со 
едно поминување, што значително ја 
зголемува продуктивноста. 
Машината има безбедносна рачка за 
моментално вклучување и 
исклучување. Флексибилност на 
користење благодарение на
двонасочната рачка и подниот гумен 
што овозможуваат 

Се употребува на сите подни 
површини, вклучително и теписи и 
килими, погодна е за дрво, кото, 
керамички подни плочки, камен, 
мермер, текстуриран под, гумен под 
со завртки, плочки.
Совршена рамнотежа: централно 
поставениот мотор и резервоарот 
обезбедуваат совршена рамнотежа, 
што е најважен

Опционални додатоци:

• 0.105.0107  Брз полнач

• 0.105.0108
Црна четка (Тврда 
мултифункционална за тврди 
површини

Батериски чистач на подови




