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Chwila do podzielenia się ... 

Nasze bogate doświadczenie w branży i innowacyjny zespół projektowy zapewnia, że ICE  jest jednym 

eławrt    ąs ECI ecązczsyzc ainezdązrU .uknyr  an nyzsam icśokaj jeikosyw wótnecudorp uleiwein z

i posiadają niedrogie części zamienne - to jest to czego nasi klienci potrzebują.  Każdą decyzję opieramy   

na potrzebie bez kompromisu.

Naszą misją są niższe koszty eksploatacji maszyn czyszczących dla naszych klientów!

Simon Chen

A Moment to Share...

easonably priced spare parts are what the customers need.  Every decision we make is based 

Simon Chen



Przyjazny dla środowiska akumulator litowo-jonowy ma żywotność do 8 lat. 

Pierwsza na świecie „inteligenta” maszyna!

END USER SERVERE-mail

Jak to działa

Co może zrobić

ICE wykorzystuje naszą wiedzę w technologii litowo-jonowej baterii i wynalazł:    
i-synergia - bezprzewodowy system informacji w branży telekomunikacyjnej 

profesjonalnych maszyn czyszczących.

i-synergy zbiera dane operacyjne z maszyny czyszczącej i przekazuje informacje do serwera ICE.  Serwer  
generuje raporty dzienne i wysyła je do wyznaczonych użytkowników końcowych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Z tych raportów, użytkownicy końcowi będą mieli informacje na temat użytkowania maszyn. 

Poza tym, i-synergy zbiera również dane dotyczące baterii litowo-jonowej, odkurzacza, szczotki silnika, skrzyni 
biegów i innych elementów elektrycznych co najmniej raz na minutę, kiedy urządzenie jest w użyciu, a nawet 
w trakcie ładowania baterii.

i-synergy będzie wysyłać powiadomienia natychmiast do serwera ICE’a w przypadku jakiejkolwiek awarii, 
personel techniczny ICE  otrzyma SMS w ciągu kilku minut z serwera do natychmiastowej naprawy.

Użytkownicy końcowi mogą podejmować lepsze decyzje w zakresie zarządzania zgodnie z zebranych informacji z raportów dobowych. 

Minimalizuje czas przestojów ze względu na dostęp do danych użytkowania.
Oszczędności na obsłudze ze względu na natychmiastowe zgłoszenie awarii maszyny. 

Maszyny mogą być zdalnie zarządzane przez serwer ICE.



Rewolucyjna konstrukcja przekładni umożliwia większy moment obrotowy

Aluminiowe narzędzia i żeliwna podstawa szczotki, stanowi szczyt 
w przemyśle. 

Projekt redukujący hałas 

Ogromny otwór na zbiornik roztworu ułatwia czyszczenie

Efektywność pracy: 1200m2/h 

Niezrównane rezultaty czyszczenia, przewyższa każdy inny
produkt w swojej klasie

Standardowe akcesoria:

   Trzymak padów i szczotka    

   8A Wbudowany prostownik (tylko I18B)

Przekładnia napędu silnika szczotka Przyjazny dotykowy panel kontrolny Listwa ssąca i koła z odlewu aluminiowego

Moc W

I18B

24

2×12V，85AH

220

Silnik szczotki: 550    Silnik ssący 500

I18C
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Napięcie

Szerokość pracy

Prędkość obrotowa

Nacisk pada

Poziom natężenia hałasu
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Wymiary

Pojemność zbiornika brudnej wody

Szerokość ssawy

Długość kabla zasilającego

I18B automat szorujący, zasilany baterią, jest zwinny i łatwy w obsłudze. Działa z ładowarką na urządzeniu i na bezobsługowych 
akumulatorach, przedłużających czas pracy. 
I18C automat szorujący, zasilany kablowo, idealny do czyszczenia dużych obszarów, obniżając 
przy tym koszty pracy

Dzięki zastosowaniu  wysokiej jakości części i komponentów, a przy tym 
trwałych i niezawodnych, I18 jest jedynym wyborem dla firm sprzątających.

Dane Techniczne:

Pojemność zbiornika roztworu

Baterie

Szybkość przepływu roztworu

Cechy urządzenia

Automat szorująco - zbierający



Automat szorująco - zbierający

I20NB/I20NBT o najwyższej pojemności zbiornika 60L, z podstawą szczotki i belki ssącej odlanej z aluminium. 
Czynniki te  prowadzą do podwyższenia efektywności i dłuższej żywotności urządzenia, dołączając 
do najlepszej kombinacji w tej branży. Ponadto różne poziomy ciśnienia mogą być stosowane 
zgodnie z różnymi powierzchniami podłogi zapewniając optymalne rezultaty. 
Ostatni ale nie najmniej ergonomiczny, łatwy w obsłudze system sterowania sprawia, 
że duże obszary sprząta się bardzo prosto.
 

Standardowe akcesoria:

   Trzymak padów i szczotka

Cechy urządzenia

   System sterowania jest łatwy w obsłudze.

   Podstawa szczotki i belka ssąca odlane z aluminium.
   30kg lub 45kg - nacisk pada.

   Nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi do zmiany łopatek wycieraczki. 

   Ssawa wyłącza się po 5 sekundach, po wyłączeniu maszyny.

   Awaryjny system wyłączania.

Do 45kg nacisk padu Awaryjny system wyłączania Podstawa szczotki i belka ssąca odlane z aluminium

I20NBTI20NB

Silnik szczotki：550    Silnik ssawy ：500
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2×12 v,130 AH
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95 105
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Maksymalna prędkość

Poziom natężenia hałasu

Wydajność

Typ napędu Brush Assisted Transaxle

-

1800 2200

75m/min

dB(A)

m²/hr

   13A wbudowany prostownik

   Maksymalna efektywność pracy: 2200m2/h

   Posiada awaryjny system wyłączania co zapewnia absolutne bezpieczeństwo.

Czas pracy baterii

Baterie

Pojemność zbiornika roztworu

Szybkość przepływu roztworu

Dane Techniczne:



Automat szorująco - zbierający

Wydajność pracy I24BT jest znacznie większa ze względu na 600mm szerokość czyszczenia 
podwójnej szczotki. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów,
takich jak stal na podwoziu, aluminiowa podstawa szczotki i ssawy, trwałość 
stanowi gwarancję tej maszyny. 24BT jest  ostatecznym wyborem 
dla firm czyszczących i zarządców posiadłości.

Standardowe akcesoria:

Cechy urządzenia

   Przyjazny i łatwy w obsłudze panel kontrolny.

   Aluminiowe narzędzia i żeliwna podstawa szczotki, stanowi szczyt w przemyśle.

   30kg lub 45kg nacisk pady.

   Nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi do zmiany łopatek wycieraczki.

   Ssawa wyłącza się po 5 sekundach, po wyłączeniu maszyny.

   Awaryjny system wyłączania.

Do 45kg nacisk padu Awaryjny system wyłączania Podstawa szczotki i belka ssąca odlane z aluminium
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Pojemność zbiornika brudnej wody 65L

762

2×12 v ,130 AH

68

3

105

135×78×109

mm

Maksymalna prędkość

Poziom natężenia hałasu

Wydajność

Typ napędu Transaxle

2600

75m/min

dB(A)

m²/hr

A/H

Silnik szczotki：680  Silnik ssący：500  Transaxle：200

Dane Techniczne: 

   Łatwy w obsłudze system sterowania. 

   Znacznie zwiększona wydajność pracy dzięki 60 litrowemu zbiornikowi na roztwór.

   Teoretyczna efektywność pracy: 2650 m2/h.

   Trzymak padów i szczotka    13A wbudowany prostownik

Szybkość przepływu roztworu

Pojemność zbiornika roztworu

Baterie

Czas pracy baterii



I28BT/ I32BTa w pełni zautomatyzowana szorowarka z podwójną szczotką (o łącznej 
szerokości 710/800 mm), znacznie zwiększa skuteczność czyszczenia. Napęd elektryczny 
zwiększa nacisk padu do 54 kg. Aluminiowa podstawa szczotki i ssawy, trwałość
stanowi gwarancję tej maszyny. Posiada powiększony zbiornik roztworu 100l 
i jest idealny do czyszczenia dużych powierzchni w supermarketach, na stacjach 
kolejowych i metra, fabrykach, magazynach itp. 32BT to najlepszy wybór 
dla wykonawców firm administrujących i sprzątających.

   Znacznie zwiększona wydajność pracy dzięki 100 litrowemu 
   zbiornikowi na roztwór.

   Przyjazny i  ł atwy w obsłudze panel kontrolny.

   Aluminiowe narzędzia i  żeliwna podstawa szczotki, stanowi szczyt w przemyśle.

   18kg, 36kg lub 54kg nacisk padu.

   Nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi do zmiany łopatek wycieraczki.

   Opóźniony wyłącznik ssawy.

   Awaryjny system wyłączania.

Standardowe akcesoria:

   Trzymak padów i szczotki               25A wbudowany prostownik

Do 54kg nacisku padu Przyjazny dotykowy panel kontrolny Listwa ssąca i koła z odlewu aluminiowego

I32BTI28BT

Silnik szczotki ：550×2         Silnik ssący ：600   Transaxle：200
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Pojemność zbiornika brudnej wody 120

Transaxle
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：160  ：300       N ：170  ：310
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Wydajność

Typ napędu

65

2850 3250
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dB(A)
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Cechy urządzenia

Automat szorująco - zbierający

   Łatwy w obsłudze system sterowania.

   Teore tyczna efektywność pracy: 3300 m2/h.

Szybkość przepływu roztworu

Pojemność zbiornika roztworu 

Baterie

Czas pracy baterii

Dane techniczne:

Z bateriami Z bateriami



Samojezdna szorowarka

Samojezdna szorowarka RS26/RS32 w pełni zautomatyzowana z fotelem dla operatora. 
Posiada zaprogramowany przełącznik z szkolenie na wolny od pracy. 
3 poziomy ustawienia nacisku, nawet do 54kg umożliwiając maksymalizację efektywności 
sprzątania. Cyfrowy układ mieszający roztwór (od 1% do 5%) pozwalający 
na zmianę składu roztworu w ciągu kilku sekund. Jego kompaktowa budowa 
pozwala na czyszczenie w wąskich korytarzach z maksymalną zwrotnością.

Cechy urządzenia:

   Dotykowy panel kontrolny.

   Automatyczne hamowanie i parkowanie.

   Wysoka jakość konstrukcji dla maksymalnej trwałości.

Standarowe akcesoria

Dotykowy panel kontrolny Wymiana listwy ssącej nie wymaga dodatkowych narzędzi

RS32RS26

Napęd kół ：850    Silnik szczotki：450×2    Silnik ssący ：450
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4300 5200

%

dB(A)

m²/hr

A/H

   Wymiana listwy ssącej nie wymaga dodatkowych narzędzi.

   Listwa ssąca z odlewu aluminiowego dla idealnego 
   zasysania roztworu.

   3 poziomy nacisku, aż do 54kg.

   Wbudowany system mieszania i dozowania roztworu.

   Przycisk wyłączenia awaryjnego oraz lampka błyskowa 
   dla jeszcze większego bezpieczeństwa

   3 poziomy nacisku, aż do 54kg.    3 poziomy nacisku, aż do 54kg.

W pełni zautomatyzowane szczotki i
system podnoszenia ssawy

Dane Techniczne:

Pojemność zbiornika roztworu

Szybkość przepływu roztworu

Baterie

Czas pracy bateri

Ne



Całkowicie nowy produkt, przeznaczony szczególnie dla wygody czyszczenia dywanów.
Konstrukcja trzy w jednym: rozpylacz, szorowarka, odkurzacz -  sprawia, że jest to 
idealne rozwiązanie do jeszcze bardziej intensywnego czyszczenia dywanów. 
Przychodzi z unikalnie zaprojektowaną szczotką obrotową, która czyści dywany 
dogłębniej, przedłużając w ten sposób ich żywotność.

Cechy urządzenia
   Duża przezroczysta pokrywa zbiornika brudnej wody, umożliwia śledzenie objętości 
   wody w zbiorniku.

Standardowe akcesoria 

   7.5m zestaw węży                          Aluminiowe narzędzia

   Stalowy hak

Hak próżniowy ze stali nierdzewnej Duża przezroczysta pokrywa 
na zbiornik brudnej wody

Automat do prania wykładzin

    1680 

43

15

93×41×90

W

Kg

M

cm

Moc

Waga

Długość przewodu zasilającego

Wymiary

38

30

L

LPojemność zbiornika brudnej wody

95CFMPrzepływ powietrza

120Inch

100P.S.I.

41cmSzerokość czyszczenia

150/1400W/RPMSilnik szczotki

220Napięcie V

   3-stopniowy silnik ssący.

   Zabezpieczony powłoką antykorozyjną, zapewniając bardzo długą trwałość.

   Duże tylne koła zaprojektowane dla lepszej elastyczności i łatwości 
   jazdy na zakrętach.

Cylindryczne szczotki i końcówki 
ze stali nierdzewnej

Dane Techniczne:

Pojemność zbiornika roztworu

Wyciąg wody

Ciśnienie pompy roztworu



Piętrowalne Chowany uchwyt

Chowany uchwyt oraz duże koła pozwalają na łatwe manewrowanie, przemieszczanie po różnych 
powierzchniach oraz przechowywanie. Stabilność, równowagę i trwałość poprawia jeszcze zastosowane
przemysłowe tworzywo sztuczne dla korpusu i włókien łopatek. Nowa konstrukcja pozwala na wygodne 
umiejscowienie co przyśpiesza proces suszenia

Suszarka IM3 Turbo nadaje się do wszystkich pomieszczeń wewnątrz, które wymagają suszenia.

Dmuchawa

3/4HpMoc

1150,950,850rpm

ⅠⅡⅢ

Prędkość

16kgWaga

6.5MDługość przewodu

220Napięcie V

48×57×54cmWymiary

Duże koła do łatwego transportu

Klasa zabezpieczeń

Dane Techniczne:



Super Cichy Profesjonalny Odkurzacz

Cechy urządzenia:

   
To bardzo cichy odkurzacz  wyposażony w 5,7'' przemysłowy silnik próżniowy, 
w połączeniu z automatycznym systemem zwalniania 
ciśnienia wydłuża czas eksploatacji, o niskim poziomie hałasu, 
który jest wymagany przez specjalistów. 

   Bardzo duże tylne koła.

   System uwalniania ciśnienia, chroni silnik próżniowy.

Standardowe akcesoria: 

   2m rozkładany wąż                        Worek z materiału

Hak do umiejscowienia rury Standardowe akcesoria

  High：85”     Low：55”

High：120 Low：70

High：59 Low：45

Napięcie V

W

L 

dB(A)

CFM

M

M

mm

Cal

Moc

Pojemność

Odkurzacz

Przepływ powietrza

Poziom natężenia hałasu

Długość węża

Długość przewodu zasilającego

Średnica węża

kgWaga

ⅠⅡⅢ

cmWymiary

   Super cicha konstrukcja osiągnięta poprzez zastosowanie zasad naukowych.

   Rura ze stali nierdzewnej, wytrzymała i trwała.

   Rura ze stali nierdzewnej               Ssawka do odkurzania

   Ssawka szczelinowa                        Narzędzia łączeniowe

System uwalniania ciśnienia

Dane Techniczne:

Klasa zabezpieczeń



Super Cichy Profesjonalny Odkurzacz

Filtr HEPA Standardowe akcesoria

Cechy urządzenia:
   Filtr HEPA 

   Bardzo duże tylne koła.

   Niski poziom hałasu

   Rura ze stali nierdzewnej

Standardowe akcesoria:

    Zespół węża -  2m                          Worek z materiału

220

4.5

850

114

   90”

13

Napięcie V

A

W

CFM

Cal

L

ⅠⅡⅢ

Natężenie

Moc

Przepływ powietrza

Odkurzacz

Pojemność

HEPA

Pojemność worka na kurz 10

59

L

13

 5.5

H

dB(A)

Długość przewodu zasilającego

Waga

Wymiary

Poziom natężenia hałasu

10

39.4×36×39.6

M 

kg

cm

ID10 jest w stanie zmniejszyć natężenie hałasu do minimum. Wytrzymały silnik ssący do suchych 
zanieczyszczeń. Posiada filtr HEPA (wysoka efektywność filtra do absorpcji cząstek stałych), 
który jest w stanie usunąć co najmniej 99,97%  cząstek ne 0,3 mikrometrów (um) średnicy. 
Jego system automatycznego uwalniania ciśnienia zabezpiecza silnik przed przegrzaniem. 
Super cichy profesjonalny odkurzacz z filtrem HEPA w standardzie, w raz z rączką  transportową.

   Automatyczny system uwalniania ciśnienia

    Rura ze stali nierdzewnej              Ssawa do odkurzania

    Ssawa szczelinowa                         Narzędzia łączeniowe

Opcjonalnie uchwyt do przenoszenia

Klasa zabezpieczeń

Dane Techniczne:



Konstrukcja tego odkurzacza jest dostosowana aby poprawić wydajność i skuteczność czyszczenia  
małych i trudno dostępnych przestrzeni. ID8 jest ergonomiczny, 
lekki i łatwy w użyciu. Ostateczna odpowiedz na posprzątanie 
„górnych kątów i małych obszarów”.  

ID8 występuje zarówno w wersji kablowej ID8C jak i bateryjnej ID8B.

Cechy urządzenia

   Niska waga 4.5kg

   15m przewód zasilający

   Ergonomiczne szelki

   Filtr HEPA

Standardowe akcesoria

Profesjonalny Odkurzacz Plecakowy

Standardowe akcesoria:

   1m wąż                               2m rura teleskopowa

   Ssawka szczelinowa                       Ssawka do tapicerki

   Elementy łączeniowe                     Papierowy worek

ID8B ID8C

22036

4.59

1000300

11482

9046

 II

88

Napięcie W

V

W

CMF

cal

ⅠⅡⅢ

L

kg

cm

Natężenie

Moc

Przepływ powietrza

Odkurzanie

Pojemność zbiornika

Poziom natężenia hałasu

Waga

Wymiary

Pojemność worka na kurz 66

1313

L

5957

-4.4

5.26.7

31.5×25.6×51.731.1×25.6×57.7

dB(A)

H

Długość przewodu zasilającego

HEPA 

15-

-2.5

M

Ah

 h

Dane Techniczne:

Klasa zabezpieczeń

Pojemność baterii

Czas ładowania

   Akumulator litowo-jonowy (opcjonalnie)

Wskaźnik naładowania baterii Przełącznik umieszczony w pasie



Profesjonalny Odkurzacz Mokro & Sucho

Filtr ze stali nierdzewnej Klamra do spinania przewodu zasilającego Standardowe akcesoria

IW35 Z nowo zaprojektowanym układem zabezpieczającym, pozwala na maksymalny 
pobór wody bez wpływu na odkurzacz, zwiększając tym samym wydajność 
i wydłużając czas eksploatacji urządzenia.

Cechy urządzenia:
    Filtr ze stali nierdzewnej, wytrzymały i trwały

    Rura ze stali nierdzewnej

    2 stopniowy silnik przepustowy dla lepszej mocy ssania

    10 m przewód zasilający

Standardowe akcesoria:

   Ssawa szczelinowa                Zespół węży 2,0m

220

1000

35

100

120

10

10

48×46×76

2

Napięcie V

W

l

M

CFM 

kg

M

cm

cal

Moc

Pojemność

Przepływ wody

Długość węża

Waga

Długość przewodu zasilającego

Wymiary

II

35

65

mm

dB(A)

Średnica węża

Poziom natężenia hałasu

ⅠⅡⅢ

   Rura ze stali nierdzewnej                    Narzędzia łączeniowe

   Ssawka do odkurzania                 Ssawka do prania na mokro (300mm)

Dane Techniczne:

Klasa zabezpieczeń

Wyciąg wody



 Szorowarka Jednotarczowa/ Generator Piany

IF17/IFG6 polerka/generator piany – zaprojektowany jest w oparciu o nasze 
wieloletnie doświadczenie. Skoncentrowany, subtelnie produkuje piane, co pozwala 
na o wiele łatwiejsze czyszczenie dywanów. Połączenie ze środkami 
chemicznymi do dywanów ICE  daje nieskazitelne rezultaty.

IF17  wykorzystuje układ z przekładnią, co sprawia, że jest stabilna 
i wyważona, a zatem łatwa w użyciu. Jest to kwintesencja wielu maszyn 
wykorzystywanych w hotelach. Wraz z IFG6 generatorem piany, są idealną kombinacją 
do czyszczenia dywanów.

Standardowe akcesoria

   15" Szczotka podłogowa               15" Szczotka do dywanów 

Bardzo solidny uchwyt Zmienna regulacja ciśnienia powietrza

220

120 W

-

-

0.8

8

Napięcie V

IFG6IF17

kg 

Cal / mm 

M

rpm

Moc

Prędkość obrotowa

Szerokość pracy

Waga    

Długość przewodu zasilającego

220

1.25 HP

150

17 / 430

15

43

55×31×31112×52×35

IIⅠⅡⅢ

cmWymiary

   16" Uchwyt padów              19 litrowy zbiornik

Beznarzędziowy montaż generatora piany

Klasa zabezpieczeń

Dane Techniczne:



IP17 jest projektem opartym na pracy w najbardziej wymagających warunkach 
możliwych w branży czyszczenia, klasa izolacji wykorzystywana osiąga klasę F (155 C ), 
co za tym idzie, nadaje się do wszystkich warunków. 

Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt, skonstruowany ze specjalnego 
tworzywa, zapobiega wszelkim zagrożeniom, które mogą wyniknąć 

co sprawia że jest absolutnie bezpieczny dla każdej osoby 

Cechy urządzenia
   Trzystopniowa przekładnia planetarna

   1.5HP silnik heavy duty 

   Specjalnie zaprojektowany  uchwyt z włókna, bezpieczny i niezawodny

   Mocne i trwałe koła transportowe

   Obudowa silnika z odlewu aluminiowego

Standardowe akcesoria 

   16" Trzymak padów                         15" Szczotka podłogowa

Szorowarka Jednotarczowa

Specjalnie zaprojektowane uchwyt 1.5HP silnik duty motor

220

1.5

19

150

17 / 430

15

44

Napięcie V

Hp

L 

kg 

Cal/ mm 

M

rpm

Moc

Zbiornik wody

Prędkość obrotowa

Szerokość pracy

Waga                         

Długość przewodu zasilającego

IIⅠⅡⅢ

cm 112×52×35Wymiary

   Beznarzędziowy montaż zbiornika

   19 litrowy zbiornik  15" Szczotka do szamponowania 

Beznarzędziowy montaż zbiornika

Klasa zabezpieczeń

Dane Techniczne:



Specjalistyczne uchwyty Nie wymaga narzędzi do zakładania 
i zdejmowania obciążników

Obudowa silnika - odlew aluminiowy

Szorowarka Jednotarczowa Heavy Duty 

IP18HD posiada silnik Heavy Duty 1,75HP,który pozwala na wdrożenie wielu rozwiązań 
czyszczenia na wielu powierzchniach. IP18HD ma możliwość konfiguracji wagi, 
którą można zwiększyć o 24kg (8kg na sztukę, 3szt.), aby móc spełniać wszystkie 
wymagania dla różnych powierzchni. 

Jeśli coś musi być polerowane, szlifowane lub krystalizowane, to jest to doskonałe 
urządzenie dla profesjonalistów o wielu zastosowaniach.

Cechy urządzenia
   Silnik Heavy Duty

   Potrójna planetarna przekładnia 

   Dodatkowe obciążniki 3 x 8kg, dzięki czemu ciężar maszyny osiąga całkowitą wagę 70 kg

   Koła o podwójnych łożyskach

   Pokrywa silnika odlewana z aluminium

Standardowe akcesoria: 

   17" Trzymak padów                      16" Szczotka podłogowa

   17" Dysk diamentowy             16" Szczotka do szamponowania                    

220

1.75

19

150

18 / 457

15

70

Napięcie V

Hp

L 

kg 

Inch / mm 

M

rpm

Moc

Zbiornik na wodę

Prędkość obrotowa

Szerokość pracy

Waga                    

Długość przewodu zasilającego

IIⅠⅡⅢ

cm 112×52×35Wymiary

   Beznarzędziowy montaż zbiornika

   19 litrowy zbiornik             8 kg obciążnik (3szt.)             

Klasa zabezpieczeń

Dane Techniczne:



Szorowarka Jednotarczowa Heavy Duty Do Kamienia 

IS17 posiada nowo opracowany napęd 2,5HP Heavy Duty, wyposażony w narzędzia ze stali,
aby zmaksymalizować moment obrotowy, co czyni go najbardziej idealną maszyną 
dla profesjonalnej dbałości o kamień. Waga 78kg, zwiększa efektywność pracy na 
wszystkich kamiennych powierzchniach .

Cechy urządzenia
   2.5HP silnik heavy duty 

   Stalowy przekładnia zapewnia maksymalną stabilność

   78kg

   Skutecznie zaprojektowana redukcja ciepła

Standardowe akcesoria

   Diamentowy dysk               Trzymak padów z wełny stalowej

Ergonomiczny uchwyt

220

2.5

19

166

17 / 430

15

78

116×52×37

Napięcie V

Hp

L 

kg 

Inch / mm 

M

rpm

Moc

Zbiornik na wodę

Prędkość obrotowa

Szerokość pracy

Waga  

Długość przewodu zasilającego

IIⅠⅡⅢ

cmWymiary

   6" dwu łożyskowe koła

   Beznarzędziowy montaż zbiornika

   Dysk do krystalizacji    19 litrowy zbiornik

Beznarzędziowy montaż zbiornika Skuteczna redukcja ciepła

Dane Techniczne:

Klasa zabezpieczeń



Polerka

IB2000 posiada możliwość kontroli nad pyłem, eliminując w ten sposób zanieczyszczenia 
podczas polerowania. Posiada silnik indukcyjny o przedłużonej żywotności 
w porównaniu z silnikami na prąd stały, używanych w innych polerkach. 
Co więcej silnik indukcyjny nie wymaga codziennej konserwacji. 
IB2000 to urządzenie polerujące przeznaczone do przywracania podłogom 
pierwotnego i jeszcze większego połysku.

Cechy urządzenia:

   Przeznaczony dla ultra szybkiego polerowania

Standardowe akcesoria

   19” Trzymak padów                         Worek materiałowy

Pasywny system wirowy kontroli kurzu

2HpMoc

1.2

20/510

L

Cal/mm

Pojemność

Szerokość pracy

15MDługość przewodu zasilającego

2000rpmPrękość szczotki

220Napięcie V

112×62×44cmWymiary

48.5kgWaga

62dB(A)Poziom natężenia hałasu

   Ciśnienie powietrza wspomagające uchwyt, zapewnia że, ciśnienie podczas 
   polerowania pozostaje na stałym poziomie przez cały czas.

   System sygnalizacji LED ciśnienia nacisku - dodatkowo zapewnia kontrole
   nad ciśnieniem podczas polerowania.

   Pasywny system wirowy kontroli kurzu, utrzymuje 
   otoczenie wolne od pyłów

   Całkowicie nowa konstrukcja listwy, która zapobiega wydostaniu się pyłu podczas polerowania

    System zapobiegania przeciążeniom, przedłużając w ten sposób żywotność silnika.

System sygnalizacji LEDSzczelna konstrukcja listwy

Dane Techniczne:
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