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NUMATIC TT1840G
KABELOVÝ MYCÍ AUTOMAT
Obj. číslo: 166001

Váš dodavatel:

Včetně PPN-Standardního kartáče. Velmi kompaktní 

a pohyblivý stroj TT1840G je optimální pro nasazení 

na malých a členitých plochách. Stroj má vynikající 

čistící výkon a účinné odsávání za kartáčem. 

Jednoduché použití, lehce odstranitelná nádoba na 

vodu a snadný transport díky dopředu sklopnému 

madlu jsou také velkou výhodou. Mycí automat  

Numatic = ideální volba pro vaše podlahy.

Součásti přístroje:

• 606105 PPN – Standardní kartáč 400 mm

• 903532 – Sací díl kompletní pro TT(B)1840  

 včetně Serilor setu gumových lišt pro 

 TT(B)1840 (903531)

Mimořádná příplatková výbava:

• 606400 – PadLoc Držák na pady 356 mm

• 110094 – Longlife PowerPad 356 mm

• 606261 – Polyuretanové sací lišty, 50 Shore,  

 transparentní

• 606108 – Šamponovací kartáč 400 mm

Motor kartáče 400 W

Motor 300 W

Napětí 230 V AC 50 Hz

Otáčky 150 ot./min

Průměr kartáče 400 mm

Průměr padu 356 mm

Obsah nádoby 18 litrů

Kabel 20 m

Hmotnost 38,5 kg

Rozměry 735 x 450 x 1 120 mm

49 900,- Kč bez DPH

39 920
Kč bez DPH

AKČNÍ CENA



SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ 
= 

KRÁSNÁ A BEZPEČNÁ PODLAHA

Dr. Schutz® PU čistič
Optimální řešení pro každý objekt a byt. Mimořádně vhodný pro moderní elastické 
podlahy s výrobní PU/PUR úpravou povrchu nebo ošetřené Dr. Schutz® PU nátěrem
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Váš dodavatel:

 Podporuje a udržuje protiskluzné vlastnosti  

 povrchu

 Testován dle norem pro bezpečný pohyb a  

 pro sportovní podlahy

 Netvoří zbytkový mikrofilm, žádné zašednutí  

 povrchu nebo šmouhy

 Doporučován všemi významnými výrobci podlah

 Konkrétní návody a stručné pokyny pro ošetřování  

 a čištění vaší podlahy najdete na www.dema-dekor.cz

 Balení 750 ml, 5 litrů a 10 litrů

 5+1 Speciální nabídka při koupi mycího automatu  

 Numatic TT1840G (viz informace na druhé straně  

 letáku) = ke každým 5 kusům jakéhokoliv balení  

 dostanete 1 kus ZDARMA

 Nabídka platí pro celý rok 2018!


