Prensa Vertical
Compatível com todos os sistemas de esfregonas
verticais e de mopas planas

Área de aplicação

Principais benefícios

Instruções de utilização

Prensa Vertical robusta e profissional
para usar com todas a mopas planas e
esfregonas verticais. Assegura
excelentes resultados em espremer
mopas, com o mínimo de esforço.

 Estrutura reforçada e zona de encaixe
em “U” asseguram uma perfeita
fixação em qualquer equipamento

Pode ser usada com todos os
sistemas de limpeza de pavimentos
Vileda Professional:

 Barra frontal de apoio nos baldes,
absorve a pressão e redistribui o peso
pelas laterais e traseira da prensa

 Mopas planas para método de balde
– Mopas UltraSpeed

Descrição de produto
A nova Prensa Vertical combina a
elevada eficácia e esforço reduzido,
características dos produtos Vileda
Professional, com a total flexibilidade
para se adaptar a qualquer sistema de
limpeza de pavimentos:
 Excelentes resultados sem esforço a
espremer mopas, graças à construção
optimizada do mecanismo da
alavanca e escoamento de água
 Compatível com todas as mopas e
todos os equipamentos Vileda
Professional

 Pegas laterais para fácil colocação e
remoção nos baldes
 Caleira na parte de trás da prensa
para impedir escorrimentos de água
pelo meio dos baldes (no sistema de
duplo balde)
 Clipe suporte para o cabo, quando
não está em uso

 Esfregonas industriais – Mopa Active8
 Esfregonas – Profissional Clássica,
Amarela e Micro e MicroCott
 Sistemas de carros, com ou sem
suporte prensa – Origo, Voleo e
UltraSpeed

 Redutor de prensa, como acessório,
para melhores resultados quando
usada com esfregonas pequenas ou
mopas planas.

 Construção robusta
 Imagem profissional
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Prensa Vertical. Encaixe universal

Redutor de Prensa. Colocar no interior

Carros Origo. Prensa Vertical pode ser

compatível com todos os baldes e carros
de limpeza.

da prensa. Para optimizar os resultados de
espremer, quando utilizado com esfregonas
pequenas ou mopas plana.

colocada directamente nos baldes de 25L
do Origo 300FX, ou na barra suporte prensa
do Origo 100FX (na foto).

Kit 2x25L com Prensa Vertical. Duplo

Kit 25L com Prensa Vertical. Chassis

Kit Voleo com Prensa Vertical. Duplo

chassis com rodas. Caleira integrada na
prensa para evitar escorrimento de água
entre os baldes. Equipado com barra de
empurrar.

com rodas. Facilita o enchimento e
vazamento do balde. Ergonómico.

chassis com rodas, porta saco de 70L, 2
baldes 6L com clipe código de cores. Carro
de pequena dimensão, totalmente equipado
para limpeza e recolha de lixo.

Código

Descrição

Medidas (cm)

Unidades/Pack

Unidades/Caixa

127885

Prensa Vertical

33x22x28

1

1

127886

Redutor de Prensa

19x11x2

1

10

127937

Kit 25L com Prensa Vertical

46x43x38

1

1

127938

Kit 2x25L com Prensa Vertical

88x110x38

1

1

128080

Kit Voleo com Prensa Vertical completo

88x126x47

1

1
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