Bereik perfecte resultaten overal
DUP100 Orbital
Voor het reinigen van trappen en kleine ruimtes en het afwerken van
randjes
MADE IN ITALY

Dup100

met
snoer

Oppervlakte
behandelingen

DUP100
Vloerreiniger
•

reinigen

•
was verwijderen

fijn schuren

Oppervlakken

Machine met snoer, met directe
aandrijving, stalen frame en PPL
hoes
Geschikt voor alle kleine, moeilijk
bereikbare plekken die moeten
worden gereinigd

•

Essienteel bij randjes en hoekjes

•

Voor vloeronderhoud,
dieptereiniging en polijsten

Marmer

Gres

Beton

polijsten

Terracotta

Hars

3300
banen/min

Parket

Kg 10

cm

De orbitale beweging
genereert een constante baan,
waardoor er verschillende
keren over hetzelfde oppervlak
wordt gegaan.

Eigenschappen

11,5

CM 22,5

Door de handgreep is het makkelijk om
te draaien, zelfs tot 180° zijwaarts en
90° achterwaarts..

Ergonomisch handvat

Aan-uitknop en snoersteun

Voetbediende hendel voor
ontgrendeling van de
handgreep

Twee achterwielen voor
gemakkelijk transport

Oppervlakte
behandelingen

DUP100
Vloerreiniger op accu

Op
Accu
•

Bevat alle eigenschappen, maar met
het gemak van een draadloze machine

•

Laatste generatie lithium batterij

•

Essentieel voor alle locaties waar
stopcontacten niet dichtbij of niet
beschikbaar zijn

•

Het gemak om overal te kunnen
werken

reinigen

was verwijderen

fijn schuren

polijsten

Lithium batterij
binnen handbereik

−

oor
Model v
den
werkbla

Dup100 KID
Handbediende machine
•

Uitgerust met handige handvaten om te
gebruiken op horizontale oppervlakken
zoals tafels en werkbladen van een
breed scala aan materialen zoals
marmer, graniet, hout, etc...

Li-ion

+

3300
banen/min

Kit “L”
Kit voor het reinigen van
verticale randen en hoeken.
Werkt zelfs met afgeronde
hoeken, zoals traptreden
en plinten.

Kits
3000
1500
800
400

Starters kit:
Schuurpads, voor diepe
reiniging, onderhoud en
polijsten: wit, rood, groen
en zwart. 25x13,5 cm - h 2
cm

Melamine pad voor het
reinigen van harde vloeren,
microporeuze vloeren, sterk
vervuilde vloeren, stenen
vloeren, keramische vloeren
en beton. 25x13,5 cm

Diamond pads
in 4 verschillende korrels
voor marmer en afgeleiden.
25x13,5 cm - h 2 cm

DSWC pad voor diepte
reiniging, was verwijderen en
hout of parketzand. 25x13,5
cm - h 0,6 cm

TMB Gel Lux Marble
Polijstgel voor marmer , te
gebruiken met witte pads.
Verpakking van 1 kg.

DUP100

DUP100 Kid

DUP100 Accu

V/Hz

230/50

230/50

36 V

W

80

80

80

Direct

Direct

Direct

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Spanning (Volt)
Vermogen
Transmissie
Batterij capaciteit

Ah

–

–

5

Accuduur

min

–

–

75

Spanning van de batterijlader

V/Hz

–

–

220-240/50-60

–

–

2 uur

Oplaadtijd
Afmetingen van de trilplaat

mm

225×115

225x115

225x115

PAD afmetingen

mm

250×135

250x135

250x135

Banen per minuut

banen/min

3300

3300

3300

Afmetingen machine

mm

270×115×130

270x115x130

270x115x130

Handgreepverlenging

mm

from 970 to 1350

–

from 970 to 1350

Gewicht machine

Kg

10

9

11,7
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