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Ficha Técnica
Data de emissão:

Magic Line 120P

Carrinho fechado com 2 áreas: área de recolha e lavagem de 
resíduos de 150 L com espremedor e 2 baldes

Bolsa não incluída           Possibilidade de aplicar um conjunto de pedais

Informação técnica
code notas cm L pcs kg m³

ML120P0A0000  96   65   110 150 1 22,9 0,239

Lista de componentes
cod. Descrição Qt
00003361 1 pc
00003362 1 pc
00003724 1 pc
000B3501 1 pc
000R3501 1 pc
L360510 1 pc
R590719 1 pc
R590790 1 pc
T09070400 1 pc
T090715 1 pc
T090735 1 pc
T690751 1 pc
T690773V 2 pcs
T690774G 1 pc
V050069

Balde retangular com alça, 4 L, vermelho
Balde retangular com alça, 4 L, azul
Espremedor de mandíbulas técnico, verde
Balde com alça, 15 L, azul
Balde com alça, 15 L, vermelho
Suporte para espremedor Rilsan, branco
Divisor para separar o suporte de saco de 150 L em 2x75, 3x50 ou 50 + 100 L
Tampa para porta-malas de 150 L com porta-lista de verificação, cinza
Base Big Magic, 91x52 cm, com rodas de ø 100 mm
Conexão macho de suporte de bolsa de 150 L, sistema Shhut incluído, 2 suportes de alça com barras para sinalização de 
piso, parafusos e plugues
Cesta superior, 54x17x11 cm
Ganchos-trilhos assimétricos da estrutura com parafusos
Painel lateral fixo, decorado com grafismo verde, com plugues e parafusos
Porta porta-malas, decorada com grafismo verde, com plugues e parafusos
Conjunto com 6 plugues “T” para quadro assimétrico, cinza claro

1 pc

SISTEMA Carrinho de polipropileno multiuso, modular e personalizável para 
atender a cada necessidade de limpeza 
Ideal para limpar áreas médias-grandes onde é necessário enxaguar a 
esfregona
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G R E E N   B O X

Componentes feitos com plástico reciclado certificado PSV - Second Life 
Plastic

Eficiente: adequado para remover a sujidade húmida, oleosa em áreas 
onde o enxaguar é necessário, separa a solução de limpeza da água de 
enxaguar e está equipado com baldes codificados por cores feitos de 
plástico 50% reciclado

Primeiro produto a receber o selo Carbon Footprint Italy, o programa 
italiano de gerenciamento de carbono

Primeira Abordagem Sistemática CFP certificada na Itália: o sistema 
desenvolvido pela TTS permite quantificar as emissões de gases de efeito 
estufa para cada etapa do ciclo de vida do produto
Quantificar a pegada de carbono de um produto (CFP) permite uma 
escolha ambientalmente consciente e responsável

Ecológico: totalmente feito de polipropileno, não enferruja, sólido e 
totalmente reciclável

Vantagens
• Higiénico: as molduras de plástico separam claramente os módulos do carrinho evitando a 

contaminação entre a área de lavagem, armazenamento e recolha de resíduos
• Resistente ao choque: polipropileno, naturalmente inoxidável e elástico, garante desempenho à prova 

de choque
• Modular: os componentes e acessórios permitem que personalize o carrinho para cada necessidade, 

tornando-o fácil de atualizar ou reparar a qualquer momento
• Fácil manutenção: as superfícies lisas e a ausência de cavidades facilitam a limpeza e garantem um 

alto nível de higiene
• Maior segurança: sistema-chave para gere com segurança o carrinho
• Customizável: os painéis do carrinho podem ser personalizados com motivos decorativos, publicitários ou 

com a imagem da empresa de limpeza para fazer do carrinho um meio de comunicação 

Material
Polipropileno

Características
As configurações do Magic Line foram pensadas para atender às necessidades de quem necessita de um 
sistema de lavagem com espremedor. Eles são equipados com baldes codificados por cores de 4 L e rodas 
de 100 mm
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Produtos relacionados

Saco de 150 L Pedal set for Magic bag holder

Two sided floor sign - Message: 
"CAUTION WET FLOOR" Scout handle holder

Broom support

Opções de produto

Magic Line 120P7 Magic Line 120V

Magic Line 120B
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