SZABADTÉRI vonal

ITALA
135
A tisztítás emberi oldala
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ITALA 135

A városban lévő
szennyeződésnek
nincs jövője.
A járdák és gyalogos területek tisztítása az egyik legfontosabb
tevékenység a városi központok számára, mivel ezáltal képesek
helyreállítani a városban a rendet és annak küllemét, mindenekelőtt
pedig garantálja a polgárok biztonságát és jólétét.
Ahogy ezek a terek fejlődnek, a hatékony eredmények eléréséhez
használt eszközöknek is fejlődniük kell. Eljött az idő, hogy
felhagyjunk a seprűvel és a szemeteslapáttal.
Az ITALA 135 elektromos seprőgépet városközpontok, járdák,
gyalogos területek és parkok tisztítására tervezték. Annyira
kompakt és könnyen kezelhető, hogy egy kézzel is vezethető, és
nem igényel engedélyt. Az ITALA 135 segítségével könnyedén
mozoghat a padok és a fák között, és a "szekérnek" köszönhetően
kényelmesen vezetheti a gépet akár hosszú szakaszokon a város
egyik pontjáról a másikra.

Alkalmazási területek
Professzionális tisztítás

Wellness és sport szektor

Kereskedelem & GDO

Turisztikai szektor

Ipari szektor

HO.RE.CA

Egészségügy

Autóipar

Közterület

Tömegközlekedés
ITALA 135
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HOGYAN MŰKÖDIK
L
MAX.
TARTÁLY
MUNKASZÉLESSÉG KAPACITÁS
125 cm
135 l

LEFEDETTSÉG
6500 m2/h

MUNKAIDŐ
>8 h

Szívócső
Szén -acélból készült szívócső, mely
megkönnyíti az anyagok felszívását,
például a virágágyásokból, padok alól
vagy épp kerékpártartók közül!

Irányítókar

Biztonsági felszereltség

Ergonómikus, vibrációmentes
kialakítás, a kefék megfelelő
mozgatásához.

Tűzoltó készülék, kürt, tolatási hangjelzés,
villogó jelzőfény, rögzítőfék és automatikus
leállítás nyitott motorháztető estében.

Gyűjtőtartály

LED fényszórók
A jó láthatóság érdekében
éjszakai műszakban.

Ergonomikus talicska
kialakítású forma, a gyors
ürítéshez.
Nagy teherbírású eldobható
szemeteszsákkal használható.

Eszköz kit
Seprű és szemeteslapát a hulladék
összegyűjtésére.

Fedélzeti
akkumulátor töltő

Elülső tartály
Az út során összegyűjtött nagy

A könnyű feltöltés érdekében,
bárhol is legyen a gép.

Karbantartást nem
igénylő akkumulátor

hulladékokhoz.

Központikefe

Anti-por rendszer

Anyag és szennyeződés
összegyűjtésére.

Vízpermetet adagol a kefékre a

Oldalsó kefék
Ütésgátló rendszerrel felszerelve.
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por eltávolítása érdekében.

Bármely emelkedőt
meghódít
Az ITALA 135 nagy teljesítményű villanymotorja lehetővé
teszi, hogy a lejtőkön 20% -os minőséggel haladjon.
Hasznos, ha felfelé vagy lefelé vezető úton vagy többszintes
parkoló rámpáján kell dolgoznia.

Energia
karnyújtásnyira.
A használt akkumulátortól függően az ITALA 135
garantálja a megszakítás nélküli, több mint 13 órás
önállóságot. A fedélzeti akkumulátortöltő
általános elektromos aljzattal is működhet.

Neked is több
tiszta levegőt.
A központi kefe mechanikus hatásának köszönhetően a
hulladékot a 135 literes tartályba gyűjti, míg az erős
szűrőrendszer felszívja és visszatartja a PM10 finom port,
tiszta levegőt juttatva a környezetbe. A szívótömlő
lehetővé teszi a szennyeződések eltávolítását a szűk
sarkokból és a kefével nem elérhető helyekről, például a
kerékpártartók között vagy a virágágyásokban.

WILLMOP 50
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Gyorsaság.
A járdák és a burkolat nélküli járda rendszerint
akadályt jelentene a munkájában. Az ITALA 135
fedélzeti rámpákkal szerelhető fel, amelyek lehetővé
teszik a teljes biztonságot az összes járdáról való fel- és
leszálláshoz.

Növelje
tapasztalatait.
Felszerelheti az ITALA 135 készüléket minden
általános tisztítószerrel és eszközzel, amelyek
megkönnyítik és kényelmesebbé teszik a
munkanapját. A motorháztető alatt található zárható
kesztyűtartó lehetővé teszi a kulcsok, a telefon és más
személyes tárgyak biztonságos tárolását.

Harmóniában a
környezettel.
Teljesen elektromos működésének köszönhetően,
amely nem bocsát ki zajt és nem bocsát ki
kipufogógázt, az ITALA 135 a zöld beszerzések
vagy a zöld közbeszerzések közé tartozik, mivel
alacsony a környezeti hatása. A csendes működés
lehetővé teszi a szabad hozzáférést a történelmi
helyeket, gyalogos vagy korlátozott hozzáférésű
területekhez, a nap bármely szakában, anélkül,
hogy zavarná a nyilvánosságot.

ITALA 135
Ülés közben még
gyorsabban dolgozhat.
A takarítás gyakran megköveteli, hogy a város több területén
dolgozzon, ezáltal rákényszerülve az egész berendezés
mozgatását. Ebből a célból hozzáadhatja a "szekér" opciót az
ITALA 135 -höz, melynek köszönhetően 6,5 km/h sebességgel
képes egyik helyről a másikra utazni. Így téve kényelmesebbé a
hosszú szakaszokon történő munkavégzést is.
Az ülés állítható, hogy maximális kényelmet és láthatóságot
biztosítson a munkavégzés során.

A "szekér" egy kattintással a
gyűjtőtartály felett található gömbcsap
segítségével a géphez akasztható. A
biztonsági zárrendszer maximális
stabilitást biztosít használat közben.
Amikor befejezte a tevékenységet,
elteheti a "szekeret", és használhatja
tovább az ITALA 135-öt, mint kézi
tolású seprőgépet.

Előnyök

Időt takarít meg,
egyik pontból eljutni
a másikig.

Hogyan működik?

Magasabb
kényelem a
kezelők számára.

Javított
teljesítmény
és kedvezőbb
költségek!

FELFEDEZZE AZ ITALA
TERMÉKCSALÁD MÁS
MODELLEIT IS

ITALA 135 ST
A Honda benzinmotoros járdaseprő, ideális kis és
közepes területekhez.

ITALA 135
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ITALA

135 ST

Kivitel

-

24 V Akkumulátor

Benzin

Tartály kapacitás

l

135

135

Lefedettség

m²/óra

6500

5500

Munkaidő

óra

>8

-

Fő munkaszélesség

mm

600

600

2 darab oldalsó kefével munkaszélesség

mm

1250 - 1350

1250 - 1350

Teljesítmény

W

1900

4100

Fedélzeti akkumulátor töltő

A/h

40

-

Max. akkumulátor kapacitás (Agm)

Ah/5

320 (274)

-

Maximális lejtés

%

20

20

Maximális sebesség

Km/h

6,5

6,5

Kormánytartomány

mm

2800

2800

Por kontrollálás vízzel

-

Van

Van

Víztartály kapacitás

l

30

30

Szűrő felület

m²

3

3

Szűrő típusa

-

Poliészter panel

Poliészter panel

Szűrő rázó

V

24

12

Zajszint

dB(A)

70

80

Gép méretei (H x Sz x M)

mm

2000 x 1270 x 1140

2000 x 1270 x 1140

Súlya akkumulátor nélkül

kg

350

330

Il Contatti Kft.
Bajcsy-Zsilinszky utca 120.
7130 Tolna
Tel.: +3620/232-21-36
info@ilcontatto.hu
www.takaritogep.net
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135 BT

*A TSM fenntartja a jogot, hogy a termékeket és a kapcsolódó műszaki adatokat bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsa.

TECHNIKAI ADATOK

