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SERENA-SILENT

SERENA-SILENT

wydajność teoretyczna m2/h 90
szerokość robocza mm 300
ilość dysz spryskujących 3
pojemność zbior. podającego l 50
pojemność zbior. zbierającego l 50
materiał zbiornika polietylen HD
moc silnika ssania W 1300
siła ssania (podciśnienie) mmH2O 2750
przepływ powietrza l / sec 45
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 40
wymiary cm 44x86x94
wspólpraca z pdgrzewaczem HT1800 tak
wąż w zestawie H35 RAGNOL50-M
ssawka w zestawie NS300-M

Akcesoria:

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

ssawka do 
tapicerki - metal 

NS 10ALL

podgrzewacz do 
wody  

HT 1800

ssawka do 
podłogi 

NS300-M

turboszczotka z 
podgrzewaniem 
NS400 BR-HT

SERENA √ √ √ √ √

Serena-Silent to szczególnie wyciszony (tylko 60 decybeli) eks-
traktor do czyszczenia wykładzin z siłą ssącą rzędu 2750 mm 

H2O. To zapewnia szybką pracę urządzenia i dlatego w sposób 
szczególny jest polecane do sprzątania hoteli, biur, banków itp. 
Urządzenie to może być używane bez problemu w ciągu zwykłego 
dnia pracy bez dyskomfortu obsługującego i innych postronnych 
osób. Wyśmienita siła ssania jest możliwa dzięki trójstopniowej 
turbinie silnika  ssącego. Do Sereny można podłączyć opcjonal-
nie podgrzewacz wody, ułatwiający pranie wykładzin, ssawkę do 
tapicerki (NS10ALL), turbo szczotkę z dwiema obracającymi się w 
przeciwnym kierunku szczotkami i wewnętrznym podgrzewaniem 
płynu (NS400BR-HT). Standardowo do maszyny dołączana jest 
aluminiowa ssawka do podłogi z 3-ma dyszami, której specjalny 
profil umożliwia lepsze ssanie nawet podczas zmian kąta nachyle-
nia ssania. Tak jak inne maszyny, Serena Silent jest przyjazna dla 
użytkownika, zbudowana z myślą o wygodzie operatora i łatwości 
obsługi, również tej serwisowej.

Dodatkowe zalety maszyny:

•   regulowana wysokość uchwytu pozwala-
jącego obsługującemu unosić oraz do-
ciskać ssawę do podłoża bez większego 
wysiłku;

•   rury ze stali nierdzewnej odpornej na rdzę;
•   łatwo i bez narzędzi rozłączalne dysze 

spryskiwaczy;
•   przezroczysta pokrywa, pozwalająca na 

obserwację przepływu brudnej wody 
podczas pracy;

•   łatwo dostępny wlew czystej wody;
•   uszczelki łatwe do czyszczenia i wymiany;
•   mosiężne szybkozłączki;
•   pompa wodna z obwodnicą, pozwalającą 

na automatyczną regulację optymalnego 
przepływu wody w zależności od używa-
nej ssawy;

•   pompa wodna z zewnętrznym rektyfikato-
rem, zaprojektowana w sposób zapewnia-
jący niezawodność urządzenia;

•   silnik ssący z ochroną termiczną;
•   silnik i pompa mogą działać w sposób 

ciągły  bez konieczności częstych przerw;
•   nowoczesna konstrukcja ułatwiająca 

obsługę;


