Equipamentos de Limpeza

flexCAT 135 O – Aspirador especial para óleos e limalhas com filtro
X Para aspirar líquidos, aparas e outras partículas
sólidas
X Entre o depósito e a cabeça encontra-se um depósito
de separação com filtro de óleo integrado
X Sistema de flutuadores para alerta quando o
reservatório está cheio de líquidos

Qualidade
Made in
Europe

Para óleo

Depósito de separação com
filtro de óleo integrado

flexCAT 135 O
Cód.: 7003395
Dados técnicos
Tipo de aspirador
Potência máxima
Caudal
Volume do depósito
Ø / Comprimento da mangueira
Nº de motores
Refrigeração do motor
Emissão sonora
Ligação elétrica
Comprimento do cabo
Pressão negativa
Material do depósito
Dimensões (C x L x A)
Peso

flexCAT 135 O
Sólidos e líquidos
1000 W
3583 l/min
35 l
38 mm
1
Bypass
72 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
245 mbar
Acessório opcional
Kunststoff
Filtro de cartucho poliéster
380 x 380 x 660 mm
Art.No. 7010112
12,5 kg

Equipamento flexCAT 135 O:
> Filtro de cartucho poliéster
> Cesto de metal perfurado
> Anel de montagem dos filtros e selante
> Mangueira PU, antiestática Ø 38 mm / 3 m
> Tubo Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, cromado
> Escova de piso Ø 38 mm, Metal
> Ponteira plana, cromada

flexCAT 18B – Aspirador especial de sólidos e líquidos, compacto e sem fios
X Design compacto para transporte e
armazenamento convenientes
X Cartucho HEPA F9 lavável e reutilizável para
aspiração de sólidos e líquidos sem mudar o filtro
X Função de soprador para remover sujidade onde a
aspiração não é possível
X Inclui bateria removível de 2.0 Ah e carregador

Suporte para acessórios

flexCAT 18B
Cód.: 7003108

Dados técnicos
flexCAT 18B
Tipo de aspirador
Sólidos/Líquidos
Caudal
1.500 l/min
Volume do depósito
7,5 l
Ø / Comprimento mangueira
35 mm / 0,5 m
Nº de motores
1
Refrigeração do motor
Bypass
Emissão sonora
74 dB(A)
Tipo de bateria
Li-Ion 18V 2.0Ah
Carregador
100-240V 50-60Hz
Pressão negativa
110 mbar
Material do depósito
Plástico
Dimensões (C x L x A)
410 x 256 x 322 mm
Peso
4,1 kg
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Fácil remoção da bateria

Acessórios opcionais flexCAT 18B
Bateria extra
Cód.: 7013542

Equipamento flexCAT 18B:
Mangueira Ø35 mm / 0,5 m
com ligações, carregador
0.4A, filtro de cartucho HEPA
F9, ponteira para estofos, Bico
plano, escova redonda

Equipamentos de Limpeza

wetCAT 118 IE – Aspirador de sólidos/líquidos para uso
profissional com depósito em aço inoxidável
X Tomada integrada para ligar ferramentas
eléctricas
X Vedação especial entre a cabeça e o depósito
resistente a óleo e resíduos químicos sem perda
de flexibilidade
X Dois tubos rígidos de aspiração em alumínio
revestido a plástico. Muito leves e resistentes
X Mangueira flexível e elástica capaz de suportar
grandes cargas e torções

Equipamento wetCAT 118 IE:
> Mangueira 2 m, Pega com
abertura de ar, Tubos
conectáveis, Escova de piso
c/ vassoura retráctil, Escova
para estofos, Escova redonda,
Ponteira plana, Filtro de cartucho
poliéster, 5 sacos

wetCAT 118 IE
Cód.: 7001117
Dados técnicos
Tipo de aspirador
Potência máxima
Caudal
Volume do depósito
Ø / Comprimento da mangueira
Nº de motores
Refrigeração do motor
Emissão sonora
Ligação elétrica
Comprimento do cabo
Pressão negativa
Material do depósito
Dimensões (C x L x A)
Peso

Qualidade
Made in
Europe

X Engate da mangueira flexível com fecho
prevenindo que se solte acidentalmente do
depósito durante a operação
X Motores com filtro de ruído, assegurando uma
operação mais silenciosa e com bobinagem de
cobre e proteção

wetCAT 118 IE
Sólidos/Líquidos
1300 W
3333 l/min
18 l
Ø 36 mm / 2 m
1
Bypass
70 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
238 mbar
Aço Inox
400 x 400 x 655
10 kg

wetCAT 118 IE

Acessórios opcionais
Filtro poliéster (úmido) (necessário Cód.:
7010110) Cód.: 7013023
Montagem para filtro de cartucho
Cód.: 7010110
Saco filtro de papel (10uni.)
Cód.: 7010100
Saco filtro - 3 l Capacidade (5uni.)
Cód.: 7010252
Pré filtro/Kit filtro-SANI completo
Cód.: 7013010
Pré-filtro / Filtro-SANI
Cód.: 7013011

ADSG 15 – Pulverizador a bateria
X Adequado para desinfecção de grandes áreas
X Bomba silenciosa com função de
desligamento automático, sem necessidade
de aumento manual da pressão
X Tanque grande e transparente com escala
para fácil controle de nível
X Acessórios para diferentes áreas de aplicação
X Melhores resultados graças ao desempenho
de pulverização
X Grande abertura para fácil enchimento,
esvaziamento e limpeza. Filtro de grandes
dimensões
X Bateria de iões de lítio de 18 V / 2,0 Ah
com indicador digital de nível de bateria e
carregador
X Arnês para um trabalho confortável

Acessórios opcionais Cód.:
Bateria
7013542
Arnês
7360007

ADSG 15
Cód.: 7350000
Dados técnicos
Caudal máx.
Temperatura máx.
Reservatório
Emissão sonora
Tensão
Bateria
Tempo de operação
Comprimento mangueira
Dimensões C x L x A
Peso

l/h
°C
l
dB(A)
V
Ah
Horas
m
mm
kg

ADSG 15
48 – 90
40
15
75
18 DC
2
2–3
1,7
344 x 241 x 486
4,3

Equipamento ADSG 15:
>Pistola
>Lança
>Tubo
>Bocal redondo
>Bico duplo
>Bico ajustável
>Bico plano
>Bateria Samsung 		
2 Ah/18V DC
>Carregador 0,4A
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flexCAT 127 PD – Aspirador com pulverizador e filtro duplo
X Aspiração de líquidos e sólidos sem
remover o filtro graças ao filtro duplo
HEPA 14
X Proteção com flutuador integrada
previne que líquidos entrem no filtro e
no motor
X Depósito de detergente com 3L de fácil
enchimento para superfícies têxteis
como estofos e carpetes
X Acessórios podem ser mudados
rapidamente graças ao encaixe plug-in
X Composição com vários acessórios,
incluindo pistola de pulverização e
mangueira de 5m para superfícies de
grandes dimensões
Dados técnicos
Tipo de aspirador
Potência máxima
Caudal
Volume do depósito
Reservatório de detergente
Ø / Comprimento da mangueira
Nº de motores / Refrigeração
Emissão sonora
Ligação elétrica
Bomba
Superfície do filtro
Pressão negativa
Comprimento do cabo
Material do depósito
Dimensões (C x L x A)
Peso

kW
l/min
l
l
mm/m
dB(A)
V / Hz
l / min
cm²
mbar
m
mm
kg

3 EM 1:

Aspiração de líquido/
sólidos, limpeza e
desinfeção

Cód.: 7003275
flexCAT 127 PD
Sólidos/Líquidos
1,2
3583
27
3
36 / 2
1 / Bypass
72
230 ~50
0,8
2750
245
8,5
Plástico
380 x 380 x 650
12

flexCAT 262 PD – Aspirador com pulverizador e filtro duplo
X Aspiração de líquidos e sólidos sem remover o filtro
graças ao filtro duplo HEPA 14
X Proteção com flutuador integrada previne que
líquidos entrem no filtro e no motor
X Depósito de detergente com 25L de fácil enchimento
para superfícies têxteis como estofos e carpetes
X Acessórios podem ser mudados rapidamente graças
ao encaixe plug-in
X Composição com vários acessórios, incluindo pistola
de pulverização e mangueira de 5m para superfícies
de grandes dimensões
X Estrutura robusta com clipes práticos para
acessórios

flexCAT 262
PD
Cód.: 7003280
Atenção: Não utilize produtos de limpeza inflamáveis!

kW
l/min
l
l
mm/m
dB(A)
V / Hz
l / min
cm²
mbar
m
mm
kg
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O aspir
ado
para Re r perfeito
stauran
e Hotéis tes
!

flexCAT 127
PD

Atenção: Não utilize produtos de limpeza inflamáveis!

Dados técnicos
Tipo de aspirador
Potência máxima
Caudal
Volume do depósito
Reservatório de detergente
Ø / Comprimento da mangueira
Nº de motores / Refrigeração
Emissão sonora
Ligação elétrica
Bomba
Superfície do filtro
Pressão negativa
Comprimento do cabo
Material do depósito
Dimensões (C x L x A)
Peso

Qualidade
Made in
Europe

flexCAT 127 PD
Sólidos/Líquidos
2,4
7000
62
25
38 / 2,5
2 / Bypass
74
230 ~50
1,8
2960
245
8,5
Plástico
550 x 600 x 960
21

Equipamento flexCAT 127 PD:
>Mangueira 2m Ø 36 mm
>4 Clips para linha de pulverização
>Bico combinado para piso
>Bico plano
>Escova redonda
>Escova para estofos
>Acessório de limpeza de carpetes
>Acessório de limpeza de estofos
>Filtro-HEPA
>Pistola de pulverização com mangueira de 5 m
>Cabo de alimentação 8,5m
Qualidade
Made in
Europe

3 EM 1:

Aspiração de
líquido/sólidos,
limpeza e
desinfeção

Equipamento flexCAT 262 PD:
>Mangueira 2,5m Ø 38 mm
>Dois tubos de Ø 38 mm, 50cm cada
>Pega com regulação de ar
>Bico piso seco
>Bico piso húmido
>Bico plano
>Escova redonda
>Acessório de limpeza de carpetes
>Acessório de limpeza de estofos
>Filtro-HEPA H14 líquidos/sólidos
>Pistola de pulverização com mangueira de 5 m

Equipamentos de Limpeza

HDR-K-Série – Lavadoras de alta pressão a frio com motor de combustão
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X Suporte prático para acessórios, mangueira e
cabo de alimentação
X Reservatório de detergente integrado com
doseador de detergente
X Ligações roscadas de elevada qualidade
X Filtro de água integrado protege a bomba
contra impurezas na água

X Pressão de trabalho regulável para melhor se
adaptar à tarefa
X Capacidade de verificação dos níveis de óleo
X Bujão de drenagem e fendas de drenagem
facilitam a manutenção e mudanças de óleo
X Sistema de extração de detergente integrado
X Filtro de entrada de água com capacidade de
inspeção
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X Chassi portátil em alumínio, com duas rodas,
pega de transporte, pés anti-vibratórios e
suporte de acessórios
X Sistema Total Stop (TSS): Arranque e paragem
da bomba sem atraso quando a pistola é
ligada ou desligada
X Bomba fiável com cabeça em alumínio e
sensores de nível de óleo

IPX5

Equipamento HDR-K 66-20 BL:
> Pistola
> Mangueira de alta pressão 8m
> Lança curva com ponteira
ajustável
> Kit 4 bicos de mudança rápida

HDR-K 66-20 BL

inside.

HONDA

HDR-K
66-20 BL

Cód.: 7103662

Equipamento
HDR-K 72-22 BH / HDR-K 96-28 BL:
> Pistola
> 10m Mangueira de alta pressão
> Lança curva com ponteira
ajustável
> Kit 4 bicos de mudança rápida

HDR-K 96-28 BL

inside.

HDR-K
72-22 BH

Cód.: 7103722

Dados técnicos
Pressão máx.
Caudal máx.
Temperatura máx.
Comprimento do cabo
Comprimento mangueira alta pressão
Motor
Rotações
Depósito de combustível
Material da mangueira
Dimensões (C x L x A) mm
Peso

HDR-K 72-22 BH

inside.
Para maior durabilidade do
equipamento aconselhamos
o uso de filtro de partículas
e filtro de anti calcário

HDR-K
96-28 BL

Cód.: 7109628

HDR-K 66-20 BL
200 bar
660 l/h
50 °C
5m
8m
3,6 kW
3400 min-1
3,6 l
Malha de aço
520 x 690 x 565
31,4 kg

HDR-K 72-22 BH
220 bar
720 l/h
60 °C
5m
10 m
4,1 kW
3400 min-1
3,1 l
Malha de aço
520 x 690 x 565
34,7 kg

HDR-K 96-28 BL
270 bar
960 l/h
60 °C
5m
10 m
8,2 kW
3400 min-1
6,5 l
Malha de aço
830 x 595 x 640
58,4 kg

WSAR – Enrolador de mangueira de água automático. Rápido fácil e conveniente
X Caixa de plástico resistente a impactos com
suporte giratório em 180° para montagem na
parede
X A mangueira pode ser travada a qualquer
momento, basta puxá-la ou recolher
automáticamente
X Facilmente removível com pega

Dados técnicos
Tipo de ligação
Comprimento da mangueira
Diâmetro da mangueira
Material da mangueira
Peso

WSAR 20

WSAR 30

Cód.: 7560020

Cód.: 7560030

“
m
mm
kg

WSAR 20
3/4
20+2
12,7
PVC
6,9

WSAR 30
3/4
30+2
12,7
PVC
10,4
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SG 36 – Limpeza higiênica a vapor de todas as superfícies sem químicos
X Design compacto
X Para uso em cozinhas, casas de banho,
escritórios, salas de aulas, hotéis, restaurantes,
transportes públicos e prédios
X Operação intuitiva com regulação ajustável do
vapor
X O uso de aço inoxidável e componentes de alta
qualidade garantem uma longa vida útil sem
manutenção desnecessária
X Vários acessórios como limpeza de vidros,
mesas, armários, maçanetas, entre outros
X Com ecrã digital para temperatura

Qualidade
Made in
Europe

Ganchos práticos para enrolar
o cabo

SG 36
Cód.: 7170036
Dados técnicos
Pressão de trabalho
bar
Fluxo de vapor
g / min
Temperatura máx. do vapor
°C
Tempo de arranque
min
Ligação energética
Ph/ V / Hz
Potência
kW
Volume do reservatório
l
Dimensões (C x L x A)
mm
Peso
kg

Equipamento SG 36:
>1x 2,5m mangueira de vapor com pega
>2x 0,5m tubos de extensão
>1x Cabeça de bico
>1x Bico para janelas e vidro
>1x Escova multiusos
>1x Escova triangular
>1x Lança curva L=175
>1x Escova redonda de polyester
>1x Escova redonda de bronze
>1x Pano microfibras

SG 36
6
~ 65 – 80
165
3
1 / 230 / 50
3,25
1,8
350x 460 x 330
4,5

SG 58 S – Limpeza higiênica a vapor de todas as superfícies com aspiração
X Temperatura de vapor constante de pelo menos 120°C
graças ao controlo de temperatura integrado
X Operação com água destilada ou água normal
X Limpeza eficaz com vapor ou com a adição de agentes
de limpeza
X Aspirador de líquidos com filtro HEPA incluído,
humidade residual pode ser aspirada durante a
limpeza

X Vários acessórios como limpeza de vidros, mesas,
armários, maçanetas, entre outros
X Com ligação 230V CEE

Equipamento SG 58 S:
>1x 4m mangueira de vapor com pega
>2x 0,5m tubos de extensão
>1x Escova multiusos
>1x Proteção de carpete p/ escova multiusos
>1x Estrutura com escova e borracha p/ escova multiusos
>1x Bico para janelas e vidro
>1x Bico transparente
>1x Bico com extrator de borracha
>1x Bico pequeno
>1x Bico de vapor
>1x Escova redonda de polyester Ø 28 mm
>1x Escova redonda de polyester Ø 65 mm
>1x Escova redonda de polyester Ø 40 mm
>1x Pano microfibras
>1x Bico de injeção e aspiração
>1x Escova para bico de injeção e aspiração
L=150 mm
Dados técnicos
Pressão de trabalho
Fluxo de vapor
Temperatura máx. do vapor
Tempo de arranque
Ligação energética
Aspiração
Potência
Reservatório de água
Reservatório agente de limpeza
Depósito de água residual
Dimensões (C x L x A)
Peso

bar
g / min
°C
min
Ph / V / Hz
m³/h
kW
l
l
l
mm
kg
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SG 58 S
Cód.: 7170058

SG 58 S
8
80 – 95
185
6
1 / 230 / 50
175
3,5
5
5
13
745 x 480 x 1040
32

Qualidade
Made in
Europe

Equipamentos de Limpeza

Lavadora SSM 355B – ágil, fácil utilização e de manutenção simples - para áreas
pequenas/médias em todas as indústrias mesmo com sujidade mais exigente

Qualidade
Made in
Europe

X Carregamento em qualquer tomada graças ao carregador Baixo consumo
integrado
X Modo-ECO: operação silenciosa em áreas sensíveis a
X Limpeza eficiente mesmo em áreas bastante sujas,
ruído e um tempo de operação até 2 horas com menor
graças à elevada pressão da escova
consumo de água e de agente de limpeza
X Bico largo e motor potente para secagem rápida, dando
um uso seguro do piso de forma imediata

Manutenção simples
Desmontagem fácil, para
manutenção de rotina
› 	Limpeza econômica graças a funções inteligentes:
› 	Operação intuitiva por meio de controlos de toque
› 	Troca fácil e rápida das escovas
› 	Operação económica de recursos no modo ECO
› 	Carrega em qualquer tomada usando o carregador
integrado

Eficiente e económico
A solução de limpeza é
dispensada por uma bomba de
fluxo constante. A distribuição
começa no centro da escova,
garantindo assim uma limpeza
uniforme mesmo com baixo
consumo de água

Operação intuitiva e rápida
Controlos de toque intuitivos

ECO MODE
X Economiza água,
agente de limpeza
e energia

Guiador ajustável com inclinação
Pode ser ajustado em altura e
inclinação para garantir uma
operação confortável em todos
os momentos.
Após utilização, pode ser
rebatido para armazenamento

SSM 355B
Cód.: 7202038
Dados técnicos
Capacidade de trabalho
Largura de trabalho da escova
Largura da aspiração
Velocidade
Inclinação máxima
Potência de sucção
Ruído
Vibração
Escova
Diâmetro da escova de disco
Pressão
Rotação
Dados elétricos
Fonte de energia
Tipo de bateria
Duração da baterua
Potência motor da escova
Potência de aspiração
Dimensões e peso
CxLxA
Peso

m²/h
mm
mm
km/h
°
mbar
dB(A)
m/s²

SSM 355B
900
355
440
2,5
2
68
61,4
0,48

mm
kg
min¯¹

355
24,5
140

h
W
W

2 2 Baterias
12V AGM
2
440
280

mm
kg

765 x 490 x 1110
73,5

Equipamento
Sistema de dois depósitos
Depósito de água limpa
Indicador do nível de água
Depósito de água suja
Sucção da água suja
Rodo
Paragém automática da água
e escova
Contador de horas
Indicador do nível de bateria

SSM 355B
sim
10 l
sim
11l
sim
dobrado
sim
sim
sim

Esvaziamento conveniente das
águas residuais através de
depósito com alça
Equipamento:
> Escova de disco 0,6 mm
> 2 x Bateria AGM 12V
> Carregador de bordo
> Cabo de carga 2 m
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