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INFORMAÇÃO TÉCNICA

LAVADORA ASPIRADORA SENTADA
KARCHER BD TRIKE
Média capacidade, com operador
Sentado.
Ideal para edifícios, supermercados, armazéns, centros
de distribuição,
áreas de Produção, podendo trabalhar nos mais
diferentes tipos de piso com os mais diversos tipos de
sujidade.
Fácil instrução e operação dos Usuários em geral.

O aparelho só pode ser utilizado para a limpeza de pisos lisos não sensíveis a humidade;
O aparelho não é apropriado para a limpeza de pisos congelados (p. ex. em armazém-frigorífico);
O aparelho só pode ser equipado com acessórios e peças sobressalentes originais;
O aparelho foi desenvolvido para a limpeza de soalhos em áreas internas ou de superfícies cobertas. Para outras áreas de emprego deverá ser examinado
o emprego de escovas alternativas;
O aparelho não é destinado para a limpeza de vias de comunicação públicas;
Utilizar só produtos de limpeza recomendados. Para a utilização de outros produtos de limpeza o usuário arca com os riscos levados referente a segurança
operacional e perigo de acidente;
Utilizar só produtos de limpeza isento de diluentes, ácido clorídico e ácido fluorídico. Não utilizar nenhum produto de limpeza muito espumoso.
DADOS TÉCNICOS
Potência
Tensão Nominal
Capacidade Bateria
Consumo Potência
Potência motor a tração
Potência motor aspiração
Potência do Motor da escova

24 V
160 Ah (5h)
2300 W
600
500
2 X 600

Aspirar

Dimensões, Pesos e Ruído

Potência aspiração, Quantidade de ar
22 L/S
Potência aspiração, Depressão
15 mbar
Escova de Limpeza
Largura de trabalho
695 Mm
Diâmetro da escova rotativa
360 Mm
Numero rotações da escova
180 p/ minuto

Velocidade de marcha Max.
Aclives de Terreno Max
Rendimento superfície teórico
Volume do tanque agua Limpa / água suja
Peso com / sem Baterias kg
Emissão ruídos

Clique aqui e veja um video explicativo

6 km/h
10%
3150 m2/h
80 Ltrs
295 /165
70 db
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