De ideale oplossing
voor kleine ruimtes

Freccia 15 is zowel met kabel als met batterij
beschikbaar

Kabel uitvoering

BC
Batterij uitvoering

BC
LONG RUN
Batterij uitvoering met lange gebruikstijd
Dankzij de XFC batterijen

Nieuw uiterlijk, Ergonomisch,
Compacte afmetingen
Freccia 15,met zijn nieuwe esthetische en technische
innovaties vertegenwoordigt relevante vernieuwingen
op de markt van kleine automaten.
Ten eerste voorziet het radicaal nieuwe design de Freccia 15
van de juiste uitstraling en ergonomie.
Dan een perfecte mix van oplossingen – de inhoud van 15 ltr,
het verstelbare borstelhuis , het praktische externe wiel,
de innovatieve zuigmond met hefpedaal
– zorgt dat de Freccia 15 de aandacht op eist in zijn soort
en is de ideale oplossing voor kleine ruimtes.

Drie afzonderlijke schakelaars; voor
De schoonwatertank kan snel worden gevuld
dankzij de grote vulopening en de praktische
vulslang

eenvoudig gebruik van alle belangrijke
functies.
De ergonomische en geheel verstelbare
nieuwe handgreep verzekert eenvoudige
manoeuvreerbaarheid en controle.

Knop voor eenvoudige afstelling van de
Schrobborstel.

Extern wiel voor de juiste
Hoogte afstelling

Compacte afmetingen voor
gebruik in kleine ruimtes

Freccia 15 in detail
Nieuw uiterlijk, compacte uitvoering en innovatieve gebruiksdoeleinden maken de Freccia 15 geschikt voor alle omstandigheden.

Vooruitstrevend ontwerp (en compacte afmetingen):

STANDAARD ACCESSORIES

en aantrekkelijke vormgeving. Voor moeilijk te bereiken
plaatsen die voor andere machines meestal niet
bereikbaar zijn.

Polipropylene borstel (0.)

40.0008.00

Nieuwe handgreep: ergonomisch en verstelbaar,

Vulslang

30.0024.00

garandeert in elke omstandigheid een perfecte
controle over de Freccia 15

Voorste PU zuigrubber

39.0070.00

Achterste PU zuigrubber

39.0071.00

Code

Model

Nieuw, verstelbaar borstelhuis extern wiel
Maakt de Freccia 15 geschikt voor elke omstandigheid
en oppervlakte, zonder de motor te overbelasten.

On board lader

Maximale betrouwbaarheid en uitstekende reinigings
.resultaten.

(Shuko plug 220-240V)

Nieuw afzuig systeem: nu nog betrouwbaarder
dankzij het hef pedaal , de Freccia 15 zuigmond
volgt onder alle omstandigheden de natte vloer
en garandeert uitstekende droog resultaten.

Batterij set (2 stuks ) gel 25 Ah

Externe lader
(Shuko plug IP44 220-240 VAC)
Batterij set (2 stuks )
XFC 12V 35 Ah Gel

18.0032.00

Freccia 15 BC

18.0017.00

Freccia 15 BC

18.0029.00

Freccia 15 Long Run

18.0030.00

Freccia 15 Long Run

XFC “ batterijen garanderen tot 2 uur werktijd.
(en slechts 1,5 uur oplaadtijd)

Compacte zuigmond: vlak achter de borstel,
is zwenkbaar tot 270° en beslaat de gehele natte
baan. (zelfs in scherpe bochten); voor een
uitstekende droging.

…..kan ook eenvoudig worden verwijderd om
zonder moeite te legen en schoon te maken.

Nieuw hefsysteem voor zuigmond,

Vuilwatertank eenvoudig te reinigen…..

praktisch en betrouwbaar.

De speciale XFC batterijen

Standaard on-board batterijlader ; om de

(standaard in the Long Run versie)
Garanderen een werktijd van 2 uur.

machine op elke gewenste plek snel op te laden.

Freccia 15 in een oogwenk

Deksel vuilwatertank
simpel te verwijderen. Makkelijke

Ergonomisch

toegang tot de vuilwatertank

en zonder moeite geheel
verstelbaar
met geïntegreerde bediening.

Vulopening
om de soptank met de standaard
vulslang snel te vullen

Tanks
Polyethylene tanks:
Zeer betrouwbaar en
bestand tegen scheuren en
deuken.

Borstelhuis met knop
385 mm werkbreedte,
De borstelhoek kan met de knop

Afvoerslang

eenvoudig ingesteld worden.

Om de vuilwatertank
snel te legen.

Zuigmond
De beweegbare zuigmond
Uitwendig wiel

volgt de machine uitstekend

Om het borstelhuis eenvoudig te .

in elke beweging.

verstellen, Het waarborgt de juiste

De zuigrubbers kunnen zonder

borsteldruk en voorkomt overbelasting

gereedschap worden verwijderd/

van de motor.

gereinigd/vervangen.

Technische gegevens
Code

Stroomsterkte

Tankinhoud

FRECCIA 15 E 38
FRECCIA 15 M 38 BC
FRECCIA 15 M 38 BC
Long Run

10.0060.00
13.0050.00
13.0070.00

Werkbreedte

Zuigmond

Vermogen

mm

mm

W

15/21

385

450

620

Batterij 24V

15/21

385

450

Batterij 24V

15/21

385

450

l

Kabel 230 V
50Hz

Productiviteit

m2/U

Werktijd

Geluid

Gewicht

kg

Afmetingen
(l x b x h)

U

db(A)

1540/770

-

65

40

800x400x1100
mm

510

1540/920

1

65

40

800x400x1100
mm

510

1540/920

2

65

40

800x400x1100
mm

