Carro Origo 300 FX
Modularidade, rendimento, eficiência

Área de aplicação
Carro modular para as tarefas mais exigentes de limpeza
profissional. Desenhado para usar com todo tipo de
sistemas de limpeza, sejam sistemas de mopas préimpregnadas ou sistemas de baldes.

Como utilizar
• Recomenda-se a leitura, na íntegra, das instruções
de montagem e de uso dos carros Origo antes da sua
utilização.
• Assegure-se de que todas as peças usadas na
montagem, assim como os vários componentes da
estrutura, ficaram devidamente colocados e
apertados.
• O carro Origo pode transportar qualquer utensílio de
limpeza, mas foi desenhado para maximizar os
resultados com a utilização dos sistemas da Vileda
Professional.
Contém:
• 2x baldes 6L
• 2x baldes 25L
• 1x extensão suporte saco
• 2x ganchos
• 1x bandejas
• 2x caixas mopas com tampa
• 1x suporte saco completo
• 1x porta saco 120L
• 2x suporte mopa

TSU
121.576

Descrição
Origo 300 FX

Descrição de produto
O carro Origo 300 FX é um equipamento de limpeza
profissional “completo”, dividido em 3 partes:
Zona de trabalho com 2 baldes de 25L (a completar com a
prensa ou sistema para escorrer mopas).
Zona central de armazenamento. A bandeja superior inclui
2 baldes de 6L, mas com capacidade para mais dois. As
ranhuras na estrutura metálica permitem colocar railes para
as caixas de mopas em diferentes alturas.
Zona traseira para a recolha de resíduos. Integra uma barra
para empurrar, 2 braçadeiras de aço inoxidável para fixar os
sacos de lixo, tampa com clipes para colocar o plano de
higiene e saco de lona de 120L com fecho zipe para extrair
facilmente o saco.
Peso 19 kg.
Benefícios para o utilizador
Robustez. A base de polipropileno e a estrutura em aço
galvanizado asseguram grande robustez e resistência
com o mínimo de peso (18 kg).
Mobilidade. As quatro rodas giratórias de 100mm e a
barra de empurrar permitem um controlo absoluto em
qualquer direcção.
Capacidade e modularidade. Um dos equipamentos de
transporte com maior capacidade e flexibilidade neste
segmento. O porta sacos permite colocar até 3 sacos de
lixo para separação de resíduos. Pode-se modificar toda
a configuração do carro, sem grande esforço. O carro
Origo 300FX pode ser fechado com painéis de
cobertura.

Medidas
126 x 58 x 100 cm
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