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wydajność teoretyczna m2/h 100
szerokość robocza mm 300
ilość dysz spryskujących 3
pojemność zbior. podającego l 70
pojemność zbior. zbierającego l 70
materiał zbiornika polietylen HD
moc silnika ssania W 2 x 1500
siła ssania (podciśnienie) mmH2O 3400
przepływ powietrza l / sec 90
rodzaj pompy membranowa
moc pompy W 80
ciśnienie pompy bar 9
przepływ wodyy l / min 4,5
długość węża elastycznego m 5
długość przewodu elektrycznego m 10
ciężar kg 45
wymiary cm 50x89x98
wspólpraca z pdgrzewaczem HT1800 tak
wąż w zestawie H35RAGNOL50-T
ssawka w zestawie NS300-M

Akcesoria:

ssawka do 
tapicerki - metal 

NS 10ALL

podgrzewacz do 
wody  

HT 1800

ssawka do 
podłogi 

NS300-M

turboszczotka z 
podgrzewaniem 
NS400 BR-HT

GRACE √ √ √ √

Zasada działania turbo-
szczotki NS400BR-HT:

GRACE

Grace + SmartKit

Dodatkowe zalety:

•   specjalny profil ssawy, który pozwala na uzyska-
nie najlepszej siły ssania, niezależnie od kąta 
nachylenia przystawki;

•   regulowana wysokość uchwytu;
•   rury ze stali nierdzewnej;
•   łatwy dostęp do dysz spryskiwaczy, które można 

demontować bez używania narzędzi;
•   przezroczysta pokrywa, pozwalająca na obserwa-

cję przepływu brudnej wody podczas pracy;
•   łatwo dostępny wlew czystej wody; 
•   mocne i niezawodne, mosiężne szybko złączki;
•   pompa wodna z obwodnicą, pozwalającą na 

automatyczną regulację optymalnego przepływu 
wody  w zależności od używanej ssawy;

•   pompa wodna z zewnętrznym rektyfikatorem, 
posiadająca systemem zapobiegania sączeniu 
się cieczy  z dysz spryskiwacza po zakończeniu 
pracy;

Profesjonalna maszyna do prania ekstrakcyjnego z dwoma 
silnikami ssącymi, przeznaczona głównie do dużych po-

wierzchni i szybkiego prania. Dwa 70-litrowe zbiorniki za-
pewniają długi okres pracy, natomiast dwa silniki 3-turbinowe 
bardzo dużą siłę ssania a więc skuteczne odsysanie podawa-
nego roztworu a co za tym idzie szybkie schnięcie wykładzin. 
Z podłączonym podgrzewaczem Grace skutecznie i szybko 
radzi sobie z bardzo brudnymi wykładzinami. Standardowo 
dostarczana jest z aluminiową ssawką do podłogi z 3-ma dy-
szami. Opcjonalnie oferowane są, oprócz ssawki do tapicerki 
(NS10ALL), turbo szczotka z dwiema obracającymi się w prze-
ciwnym kierunku szczotkami i wewnętrznym podgrzewaniem 
płynu (NS400BR-HT) oraz SmartKit - zestaw do automatycznego 
dozowania środka chemicznego (SMARTKIT-EL) oraz nawilżania 
przed praniem włączając lancę i wąż (PRESPRAY-EL). Grace, 
dzięki swojej skuteczności przeznaczona jest głównie dla firm 
sprzątających oraz myjni samochodowych.  


