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Ny smart metode til vedligeholdelse af hårde gulve med skinnende overflade som f.eks. 
blanke granitgulve, vinylgulve, linoleumsgulve, lakerede trægulve m.fl. 
 
Easy Clean DART 3 anvendes på samme måde som en normal støvsuger. Dvs. den fjerner 
støv og polerer gulvet i én arbejdsgang. Man kører blot polérhovedet frem og tilbage hen 
over gulvet med en blød bevægelse. 
 

Det er nemt at anvende den 
lille og handy maskine, som 
har en meget lav vægt og er 
udstyret med et dreje/vippeled 
ved mundstykket/polér-
hovedet, hvilket gør maskinen 
meget betjeningsvenlig og let 
at køre med. 

Aftagelig slange gør skift 
mellem gulvrengøring og 
f.eks. støvsugning af møbler 
hurtigere. Skal man rengøre 
højere oppe - på hylder etc. - 
adskilles sugeenheden fra 
polérhovedet med et enkelt 
greb. 
 

Man kommer let ind under 
borde og stole og rundt om 
større forhindringer. 
Polérhovedet er monteret med 
en kofanger af blød gummi, så 
møbler og fodlister beskyttes 
mod stød og skrammer. 

Til dig som er træt af sæbe og vand – moppe og spand! 
 

Nu kan støvsugeren også polere gulve – 
så kan det ikke blive meget lettere. 

Easy Clean DART 3 



 Den perfekte løsning til enkel gulvpleje 

 Ingen kunst at anvende 

 Flere muligheder med samme maskine 

 Lave driftsomkostninger 

 Fylder ikke mere end moppe og spand 

Ombytning og rengøring af de 
forskellige rondeller er ganske 
let. Den medfølgende rondel 
med diamantstøv holder ca. til 
600 timers brug. 

 

Kombinationen af den høje hastighed på 2000 omdrejninger i minuttet og den patenterede rondel med 
diamantstøv genskaber på ingen tid gulvets oprindelige glans. Ligger der støv på gulvet suges dette op 
samtidig. 
 
Easy Clean DART 3 er velegnet til mindre gulvarealer i f.eks. små butikker, små udstillingslokaler, 
receptioner, venteværelser, lægekonsultationer og mange andre steder med gulve, som skal fremstå rene og 
præsentable. 
 
Man kan på under 10 sekunder med et enkelt tryk på en udløserarm udskifte polérhovedet med et almindeligt 
støvsugermundstykke (ekstraudstyr), hvorefter man er klar til at rengøre tæpper og andre gulvarealer. 
 

Tilpasser sig automatisk ethvert 
underlag. Der er ingen risiko 
ved at køre ud over 
tæppekanter eller lignende. 

Denne automatiske tilpasning 
garanterer ekstra sikkerhed og 
reducerer samtidig sliddet på de 
forskellige rondeller. 

TEKNISKE DATA: 
Sugemotor 1100  W  Ledningslængde 9,5  m 
Sugeevne 2300  mmVs  Arbejdsbredde 294  mm 
Luftmængde 50  l/sek.  Højde (opretstående) 1260  mm 
Polérhoved 200  W  Bredde 330  mm 
Hastighed 2000  o/min.  Dybde 430  mm 
Posekapacitet 3,5  l  Vægt 8,4  kg 
Støjniveau 69  dB(A)      
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STANDARDUDSTYR: 
Maskinen leveres standard med et 
fugemundstykke samt den grønne rondel. 

EKSTRAUDSTYR: 
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Rund børste 
Vare nr. 80.34.3601 
 

Møbelmundstykke 
Vare nr. 82.34.3208 
 

Kombimundstykke 
Vare nr. 82.38.0001 
 

Motormundstykke 31 cm 
Vare nr. 82.42.0012 

Blå rondel til bonede gulve 
Vare nr. 86.20.2100 
 

Sæt med rød og gul rondel til 
udbedring af småskader 
Vare nr. 86.20.2102 
 

 

 

Forhandler: 

STANDARDFILTRE: 

Grøn rondel 
Vare nr. 86.20.2101 

Fugemundstykke 
Vare nr. 82.34.3601 

Papirpose 
Vare nr. 82.64.0009 

Udblæsningsfilter 
Vare nr. 87.78.0001 

Motorfilter 
Vare nr. 87.78.0000 


