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SABRINA

SABRINA SABRINA MAXI

wydajność teoretyczna m2/h 60 80
szerokość robocza mm 270 300
ilość dysz spryskujących 1 3
pojemność zbior. podającego l 14 30
pojemność zbior. zbierającego l 14 30
materiał zbiornika polietylen HD polietylen HD
moc silnika ssania W 1000 1200
siła ssania (podciśnienie) mmH2O 2200 2300
przepływ powietrza l / sec 50 60
rodzaj pompy membranowa
moc pompy W 70 80
ciśnienie pompy bar 4 9
przepływ wodyy l / min 1,5 4,5
długość węża elastycznego m 2,5 3,5
długość przewodu elektrycznego m 10 10
ciężar kg 12 22
wymiary cm 30x42x53 38x50x78
wspólpraca z pdgrzewaczem HT1800 nie tak
wąż w zestawie H10-M H35-RAGNO-M
ssawka w zestawie NS270N-M NS300-M

Akcesoria:

ssawka do tapi-
cerki - plastik 
NS 10PN-M

ssawka do 
tapicerki - metal 

NS 10ALL

podgrzewacz do 
wody  

HT 1800

zbiornik z filtrem 
na kurz 

 NS 270DUST

ssawka do 
podłogi  

 NS 270N-M

ssawka do 
podłogi 

NS300-M

SABRINA √ √ √
SABRINA MAXI √ √ √ √

Ssawka do podłogi 
- Sabrina :

Zasada ekstrakcji :

Dwie mniejsze maszyny do prania ekstrakcyjnego z 
szerokiej gamy oferowanych maszyn.  Sabrina prze-

znaczona jest głównie do mniejszych powierzchni a dzię-
ki ssawce może być używana zarówno do czyszczenia 
wykładzin jak i twardych podłóg (rys. poniżej). Ze specjal-
nym filtrem NS270Dust może pracować jak zwykły od-
kurzacz. Sabrina Maxi to w pełni profesjonalna maszyna 
do prania średniej wielkości powierzchni dywanowych. 
Ze względu na wymiary jest idealną maszyna dla firm 
sprzątających. Dostarczana jest z aluminiową ssawką 
do podłogi z 3-ma dyszami.  Obie maszyny standardo-
wo są wyposażone w mosiężne szybkozłączki, pompy 
z wewntrznym by-passem, silniki ssące z termicznym 
zabezpieczeniem  i zaprojektowane są do ciągłej pracy. 
Standardowe wyposażenie to stalowe ssawki do podłogi 
i stalowe rury z uchwytem do łatwego  manipulowania.  
Do Sabriny Maxi można podłączyć podgrzewacz wody 
znacznie ułatwiający i przyśpieszający proces czyszcze-
nia wykładziny.  


