
Много лесен за използване и 100% електрически-  
Glutton® H2O Perfect® събира, почиства 
и дезинфекцира Вашия град.

 

Ефективно премахване на всички
видове замърсявания от домашни
любимци, птици, масла, храни и
напитки върху пейки, улични 
кошчета, тротоари и др. повърхности.

Ползи:
•  100% електрически
•  0% CO2

• 
 
Дезинфекцира всички 
повърхности

•   Помага за борба с вируси,
бактерии и гъбички

•   Улавя всички битови 
отпадъци

•   Ефективно почистване
с водна струя

•   Икономична помпа

•   Отстранява всички видове 
замърсявания

•   Опазва околната среда.

ПРЕДИ СЛЕД

ЗА ЕДИН ПО-ЧИСТ ГРАДcleans

Цена:
33  000 лв.

Промо цена:
29  000 лв.

* Посочените цени са  в лева и без вкл. ДДС.

Лесен и удобен за ползване
Ергономичен

Надежден

Мултифункционален



 

 

 
 

   

  

  

  
Размери
Компактен дизайн:  
Ш 795 x Д 1950 x В 1700 mm.

Тегло
395 kg

Скорост
Самоходна машина със скорост, регулируема 
чрез накланяне на дръжката: 0 - 6 km / h 
за движение напред и  0 - 3 km / h за движение
назад

Контейнер
Стандартен 240 -  литров резервоар 
от неръждаема стомана

Батерии
Оловно - киселинна или с гел

Зарядно
Интелигентно, херметически затворено (IP66) 
зарядно устройство

Вода
Резервоар за вода или дезинфекциращ разтвор, 
с регулируема дюза и мощна струйна система

Брояч
Вграден брояч, показващ часове на работа 
и оставащо време до зареждане

Шаси
Машинно заварено и поцинковано шаси
(опционално шаси от неръждаема стомана). 
Висока устойчивост на удар и износване

Ефективен 24 кв.м. прахов филтър 

Спокойствие и тишина за местните жители

Самоходни, ергономични и маневрени

Много дълъг живот на батерията

   www.ecosol.bg
  e-mail: o�ce@ecosol.bg

   +359 885 502 896
   +359 885 188 992
   +359 892 266 104

УДОБНА УПОТРЕБА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН С ПАТЕНТОВАНА
СВРЪХЛЕКА, ЕРГОНОМИЧНА  КОНТРОЛНА ДРЪЖКА 3.0 .

Glutton® H2O Perfect® е оборудван с вграден почистващ апарат
за средно налягане, състоящ се от:
             Резервоар за вода.
             Помпа / филтър / превключвател за налягане.
             Ергономичен пистолет с маркуч, с възможност за регулиране 
             и със струя средно налягане.

Glutton® Ви предлага и почистващ препарат 
с атрактивен, дълготраен аромат на евкалипт.


