
Mała maszyna do czyszczenia podłóg  KOALA-S

To najmniejsza profesjonalna szorowarka, która myje podłogę 
i zbiera wyszorowany brud.  Zasilana jest kablowo na 230 V.
Pracuje do przodu i do tyłu, a jej obsługa nie sprawi nikomu kłopotu.

Do sterowania maszyną używamy tylko trzech przycisków:
 jednym włączamy szczotkę, 
 drugim zasysanie brudu,
 trzecim dozujemy roztwór myjący na szczotkę.

Szorowarka KOALA-S ma modułową budowę, 
podstawowa obsługa odbywa się bez użycia narzędzi.

Zbiornik na środek myjący oraz zbiornik na brudną wodę 
można łatwo wyjąć z maszyny w celu ich napełnienia lub opróżnienia.

Przeznaczenie maszny.
Szorowarka KOALA-S umyje każdą twardą i gładką podłogę, 
a więc wykładzinę PCV, tarkiet, płytki gresowe, lastryko, parkiet, panele,
gładkie podłogi kamienne itp.
Przeznaczona jest do mycia podłóg lekko i średnio brudnych, 
czyli takich jakie są w naszych domach, mieszkaniach, biurach, gabinetach,
przychodniach, domach opieki, .....

Maszyna czyści również podłogi drewniane, parkiet i panele.
Ponieważ mamy pełną kontrolę nad ilością dozowanego roztworu myjącego, 
możemy tą maszyną czyścić również podłogi drewniane, parkiet i panele. 
Wyszorowany brud jest zbierany przez dwie ssawy niemalże do sucha.
Warstewka wody, która zostaje za maszyną jest tak cieńka, że odparowuje 
w kilka sekund.

Sprawdzi się także na wykładzinach dywanowych.
Czyści wykładziny dywanowe z krótkim włosem; do tego celu należy maszynę 
trochę "przezbroić", trzeba założyć inną szczotkę i ssawę.
Zestaw ten jest dostępny w opcji, nie jest na wyposażeniu podstawowym.

Zasilanie /
Moc Wydajność

Szerokość 
czyszczenia

Zbiornik na
roztwór myjący

Zbiornik na 
brudną wodę

Długość 
kabla Hałas Wymiary Waga

Koala-S 230 V
1000 W

380 m2/h 29 cm 2,8 l 5,6 l 7 m 68 dB
37x35x113 

cm
15 kg

Lp Cena netto Cena brutto

1 Szorowarka  Koala-S z wyposażeniem 
standardowym

2.390,00 zł 2.939,70 zł

2 Szczotka standardowa  wyposażenie 
standardowe

150,00 zł 184,50 zł

3 Ssawy zbierające – kpl.  wyposażenie 
standardowe 145,80 zł 179,33 zł

4
Zestaw do czyszczenia 
wykładzin dywanowych opcja 249,20 zł 306,52 zł

5 Cennik z dnia 26-04-2019 
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