
MS2000L

BATERIA 12 Volt, 7 Ah, 2.2kg

CZAS PRACY 4 godziny

CZAS ŁADOWANIA 8 godzin

SZEROKOŚĆ CZYSZCZENIA 18 cm

WYDAJNOŚĆ 120 m
2 
 /h

NACISK SZCZOTEK praktyczne w użyciu 5 kg = 19.7 g/cm
2

OBROTY SZCZOTEK 354 rpm

MOMENT SILNIKA I MOC 11.18 kg/cm - Min 25 W - Max 86 W

WAGA MASZYNY 2 kg

WAGA PLECAKA 2.5 kg

DANE TECHNICZNE

AKCESORIA

Pad z mikrofibry - 22 cm

MS1053

Pad czarny - zdzieranie 20 cm

MS1060

Pad zielony - szorowanie 20 cm

MS1062

Pad niebieski - czyszczenie 20 cm

MS1068

Pad czerwony - czyszczenie 20 cm

MS1064

Pad biały - polerowanie na sucho

MS1066

Pady diamentowe

211763 Biały krok pierwszy
211760 Żółty krok drugi
211759 Zielony krok trzeci

Aplikator wosku

MS1040

Dysk gąbkowy

MS1030HD

Uchwyt na pad

MS1046

szczotka do średnich

zabrudzeń (czerwona)

MS1041

szczotka do szyb

i saidingu (szara)

MS1044

szczotka gritowa

MS1039TG

szczotka do lekkich

zabrudzeń (czarna)

MS1038

szczotka do silnych
zabrudzeń (pomarańczowa)

MS1039P

szczotka do silnych
zabrudzeń z osłoną

MS1039SG

czarna torba 

MS3065

osłona przeciwbryzgowa

MS3080

przystawka do czyszczenia

cokołów i schodów

MS1048

127-254 cm / 50-100"

długi kij teleskopowy

MS3003-50

76-152 cm / 29.9-59.8"

średni kij teleskopowy

MS3003-30

38 cm / 14.9"

krótki kij 

MS3003-15

czerwona torba na akcesoria

MS3060

plecak z baterią i przewodem

kompletny

MS3011N

przedłużenie kabla 12V 7,5m

MS1025

SZCZOTKI I AKCESORIA DODATKOWE

MAŁA
MASZYNA
DUŻA 
MOC

antybryzgową



4 GODZINY CZASU PRACY LEKKA

Waga urządzenia tylko 2 kg

(z plecakiem i baterią 4,5 kg)

BEZPRZEWODOWA

Urządzenie przenośne

doskonale nadaje się do czyszczenia

trudno dostępnych miejsc 

EFEKTYWNE CZYSZCZENIE

Wysoki moment obrotowy silnika

pozwala na czyszczenie i polerowanie

nawet do 4 metrów wysokości.

WYPRODUKOWANO W UK100% WODOODPORNA*

Miniszorowarka jest w 100% 

wodoodporna bez ryzyka porażenia 

porażenia prądem dzięki 

niskiemu napięciu urządzenia.

Bezprzewodowa, z wysokim momentem

obrotowym, lekka, maszyna do czyszczenia

PAKIET Z DŁUGIM KIJEM - MS2000L

głowica szorująca, kij teleskopowy długi, nowy uchwyt do kija,  

dysk rotacyjny, nowy plecak z baterią o kablem kompletny, ładowarka,

szczotka do średnich zabrudzeń, uchwyt na pad, pad z mikrofibry,

pady do czyszczenia trzy kolory (biały, zielony, czerwony).

∗ wytyczne

Miniszorowarka to uniwersalna, 
poręczna maszyna zaprojektowana
do czyszczenia wszystkich obszarów,
do których większe maszyny nie mają 
dostępu. Doskonale nadaje się do
czyszczenia podłóg, łazienek, 
toalet, basenów, okien, fasad, 
pojazdów silnikowych, łodzi,
wąskich korytarzy, poziomych 
i pionowych powierzchni.
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