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Picture shown may not represent model quoted

Extraktor AX14 je navrhnutý pre čistenie textílií v stiesnených priestoroch
vďaka kompletnej rade príslušenstva. Stroj bol vyvinutý pre jednoduchú a
efektívnu prevádzku všetkými užívateľmi. Štyri otočné kolieska ponúkajú
väčšiu mobilitu a polyethylénové telo a príslušenstvo s nerezovými
trubkami vydrží viac.
Kompaktný kobercový extraktor.

• Robustné prevedenie s nárazníkmi
• Držiak kábla na stroji
• Súčasťou je príslušenstvo pre čistenie závesov, kobercov a čalúnenia
• Vstrekovacie čerpadlo je chránené odnímateľným filtrom v nádobe na

čistiaci roztok
• Integrované ergonomické držadlo

AX14 je kompaktný extraktor pre efektývne čistenie textilných povrchov.
AX14 je praktické riešenie pre upratovacie spoločnosti, hotely, inštitúcie,
reštaurácie, požičovne atď.

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required AX 14 EU

Extrakčné hubiceExtrakčné hubiceExtrakčné hubiceExtrakčné hubice

Ruèná sada 130mm 2.5m striekacia hadica 20000021 0 ●

Základná kobercová sada 2.5m striekacia hadica 20000020 0 ●

ExtraktoryExtraktoryExtraktoryExtraktory

Hadica 2.5m 20000012 1 ●

OstatnéOstatnéOstatnéOstatné

Velcro páska 3ks 20000019 0 ●

Model AX 14 EU

Ref. no. 12405101

PRODUCT FEATURES

Držiak kábla ●

Kompaktný dizajn ●

Ergonmická rukoväť ●
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Technical specifications AX 14 EU

Typ zásuvky EU

Tlak čerpadla (bar/ps) 5/73

Napätie (V) 230

Ip trieda ochrany II

Príkon (W) 1000

Prietok vzduchu (l/sek) 60

Podtlak na hubici (kPa) 20

Úroveň hlučnosti (dB A BS 5415) 76

Prevádzková šírka (mm) 220

Šírka sania (mm) 220

Dĺžka prívodného kábla (m) 10

Nádž na čistiaci / použitý roztok (l) 14/14

Dĺžka x šírka x výška (mm) 540x500x400

Hmotnosť (kg) 12.7

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required AX 14 EU

Extrakčné hubiceExtrakčné hubiceExtrakčné hubiceExtrakčné hubice

Hubica na tvrdé podlahy 20000010 0 □

Ruèná sada 130mm 2.5m striekacia hadica 20000021 0 ●

Sada kobercovej hlavy 20000018 0 □

Základná kobercová sada 2.5m striekacia hadica 20000020 0 ●

ExtraktoryExtraktoryExtraktoryExtraktory

Hadica 2.5m 20000012 1 ●

hadica PU-X 6x9 1.15m 20000017 0 □

Striekacia hadica 2.5m 20000014 0 □

Extrakčné trubiceExtrakčné trubiceExtrakčné trubiceExtrakčné trubice

Trubica antikoro 2ks 20000016 0 □

OstatnéOstatnéOstatnéOstatné

Velcro páska 3ks 20000019 0 ●

Hadice k vysávačomHadice k vysávačomHadice k vysávačomHadice k vysávačom

Sacia hadica 20000022 0 □

HubiceHubiceHubiceHubice

Striekacia hadica 2.50m široká 20000045 0 □
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