
Sistema UltraSpeed Pro  
Limpeza plana simples e rápida 

Descrição de produto 
Balde profissional de 25L com sistema de prensa para obter 
melhores resultados de espremer com o mínimo esforço. O 
suporte de 40cm articula-se para colocar a mopa adequada. 
Possibilidade de utilizar chassis com um ou 2 baldes (água 
limpa/água suja). 
 
Benefícios para o utilizador 

Simples: Cada elemento foi desenhado para conseguir a 
facilidade de uso dos sistemas verticais. Todos os 
componentes são bastante leves.  
Rápido: O suporte plano garante uma maior cobertura 
de área, uma maior rentabilidade e rapidez, tanto em 
solos como paredes ou rodapés. 
Eficaz: O sistema da prensa consegue os melhores 
resultados com qualquer das mopas. Código de cores na 
mopa para diferenciar áreas de aplicação. 

 

Área de aplicação 
Limpeza geral de edifícios e para limpeza dentro do 
canal HoReCa. Aplica-se em todo tipo de solos incluindo 
rodapés e escadas, graças ao suporte articulado. Para 
áreas maiores ou maior exigência de higiene 
recomenda-se usar com duplo balde. 
 
Como utilizar 
• Fixar a mopa no suporte aberto. 
• Preparar a solução de limpeza no balde. Para evitar 

rastos, reduzir a dose de químico, indicada pelo 
fabricante.  

• Molhar a mopa com o suporte articulado aberto. 
• Fixar o suporte no solo e iniciar a limpeza em forma 

de “8”, começando pela zona mais afastada da saída. 
• Repetir o processo de molhar e espremer a mopa, 

introduzindo o suporte na prensa. Accionando a 
alavanca.  

 

TSU Descrição Medidas Cor       Uds / Caixa 

147.181 UltraSpeed Pro Kit Single Trio 56cm x 38cm Cinza/Azul 1 kit 

147.206 UltraSpeed Pro Kit Doble Trio 60cm x 38cm Cinza/Azul 1 kit 

146.964 UltraSpeed Pro Prensa - Azul 8 

146.963 UltraSpeed Pro Soporte 40 cm Azul 10 

147.425 UltraSpeed Pro Chasis 56cm x 38cm - 1 

147.250 UltraSpeed Pro Cubo 9L 9 L Cinza/Azul 10 

147.412 UltraSpeed Pro Barra Empuje - - 1 

143.202 UltraSpeed Pro Mopa Trio 40 cm Cinza/Branco 20 

143.210 UltraSpeed Pro Mopa MicroLite 40 cm Branco/Preto 20 

114.008 UltraSpeed Pro Mopa SafeMop 40 cm Cinza 25 

Single Doble 
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