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DUPLEX ESCALATOR COMBI 550

Haluatko saada asiakkaasi liukuportaat tai -käytä-
vän puhtaaksi entistäkin helpommin? Duplex Esca-
lator Combi 550 rullaporraspesuri on suunniteltu 
ammattilaisten avuksi haastavissakin kohteissa. 
Combi 550:n avulla siivoat yli 68 cm leveät liuku-
portaat tai -käytävät vaivattomasti portaiden olles-
sa käynnissä. 

ESCALATOR COMBI 550 OMI-
NAISUUDET

Laite koostuu kahdesta pääosasta; laitteen rungos-
ta ja pesupäästä. Runko on valmistettu kokonaan 
ruostumattomasta teräksestä ja päällystetty kestä-
vällä polypropyleenisuojalla. Siihen kuuluvat lisäksi 
tehokas imuri, pesuainesäiliö sekä laitteen hallin-
taa helpottava jarru. 

Pesupää puolestaan on päällystetty erikoisteräk-
sellä, joka suojaa harjoja ja pesuaineen syöttöä. 
Patentoitu ohjauskiskojärjestelmä pitää laitteen oi-
keassa linjassa. Jarrun avulla pidät liukuporraspe-
surin pesun ajan paikallaan liukuportaiden liikku-
essa. Voit liikuttaa laitteen helposti liukuportaiden 
reunasta toiseen kallistuskiinnikkeen avulla.

KAKSIVAIHEINEN PUHDISTUS

Kuivapuhdistuksessa Combi 550 lakaisee liukupor-
taat erityisesti tätä varten suunnitelluilla harjoilla 
nostaen lian pintaan, mistä se imuroidaan auto-
maattisesti likasäiliöön. 

Pesutilassa pesuaineen syöttöjärjestelmä syöttää 
ainetta hallitusti liukuportaisiin varmistaen, että 
aine ei päädy liukuportaiden mekanismeihin. Pe-
suaineen ja harjan liikkeen ansiosta irronnut lika 
kulkeutuu automaattisesti likasäiliöön.
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TEKNISET TIEDOT Combi 550

Pituus 47,5 cm

Korkeus 98,6 cm

Leveys 66,5 cm

Puhdasvesisäiliön tilavuus 18 l

Likasäiliöiden tilavuus 25 l

Rungon paino (tyhjänä) 43 kg

Pesupään paino harjoilla 41 kg

Harjojen halkaisija 12 cm

Harjojen leveys/työleveys 55 cm

Jännite 230 V / 50-60 Hz

Maksimiteho 1900 W

Imurin teho 1250 W

Pumpun teho 40 W

TURVALLISUUS

TEHOKKUUS

MONIPUOLISUUS

Duplexilla on yli 30 vuoden kokemus siivouslaitteiden valmistuksesta. Pa-
tentoidun ohjauskiskojärjestelmän ansiosta rullaporraspesuria on turvallista 
käyttää liukuportaiden ollessa päällä. 

Laitteella voidaan puhdistaa sekä ylöspäin että alaspäin kulkevia liukuportai-
ta vain muutamalla ohituksella portaiden ollessa käynnissä, jolloin siivousta 
ei tarvitse tehdä sulkemisajan jälkeen. Ensimmäisen syväpuhdistuksen jäl-
keen ylläpitosiivoukset helpottuvat ja nopeutuvat.

COMBI 550 porraspesurin harjat on suunniteltu yhdessä suurimpien liuku-
porrasvalmistajien kanssa niin, että ne irrottavat tehokkaasti likaa vahingoit-
tamatta liukuportaiden pintaa. Soveltuu:
• KONEEN
• Schindlerin
• Thyssenin sekä
• Otiksen liukuportaille sekä -käytäville


