
Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním
BR 30/4 C Adv

Velmi kompaktní a jen 12 kg vážící podlahový mycí stroj s odsáváním BR 30/4 C Adv je inovativní a výkonná
alternativa k ručnímu čištění tvrdých ploch od 20 do 200 m².

Vybavení:
• Válcové kartáče
• Systém dvou nádrží
• Síťový provoz
• Transportní kolečka
• 2 sací lišty rovné

Objednací číslo: 1.783-213.0

Technické údaje
Pracovní šířka kartáčů (mm) 300

Pracovní šířka sání (mm) 300

Příkon (W) 820

Kapacita baterií -

Napětí baterií -

Nádrž čistá/špinavá voda (l) 4/4

Přítlak kartáčů g/cm² 100

Počet otáček kartáčů rpm 1450

Max. plošný výkon (m²/h) 200

Frekvence (Hz) 50-60

Napětí V 230

Hmotnost (kg) 12,4

Rozměry (D x Š x V) (mm) 390x335x1180



Detaily

Popis
Díky jeho tvaru lze stroj snadno ovládat jako vysavač. Oproti běžnému vytírání má stroj výhodu
desetinásobného přítlaku a tím i výrazně vyššího výkonu. A to při rychlosti válce cca 1500 otáček. Může
odsávat při jízdě dopředu i dozadu. U silně ulpívajících nečistot je možné sací lišty nadzvednout, což
zajistí delší působení čisticí lázně.Podlaha je po čištění ihned suchá, nezapříčiní uklouznutí a opět
pochůzná. Ideální k čištění malých obchodů, restaurací, čerpacích stanic, supermarketů, sanitárních
oblastí, hotelů, občerstvení i jako doplněk k větším podlahovým strojům. S ručním odsáváním pro
odsávání nepřístupných rohů. S válcem z mikrovláken speciálně pro čištění kameninových dlaždic.

Vybavení a užitek
Rychlootáčivý válcový kartáč
Pro desetkrát větší přítlak než při ručním čištění.

Válec zajišťuje automatický posuv, takže se stroj nemusí tlačit.

Válcový kartáč čistí i strukturované povrchy a spáry.

Ihned suché
Pro intenzivní čištění lze pomocí nožního pedálu odsávání také vypnout.

Měkké sací stěrky stírají podlahu dosucha - při jízdě vpřed i vzad.

Vyjímatelné nádrže



Volitelné příslušenství

Microfaserwelle
Válcový pad z mikrovláken
Světová novinka: Válec z mikrovláken, 300 mm délka. Spojuje vynikající čisticí
vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Ideální k čištění dlažby z
jemné kameniny.
Objednací číslo 4.762-453.0

Ostatní
Plnicí hadice
1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje
z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.
Objednací číslo 6.680-124.0

Nástřiková láhev s pumpičkou 1l
Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a
rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.
Objednací číslo 6.394-409.0

Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3
Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do
nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím
systémem (nástavbová sada).
Objednací číslo 2.641-811.0

Prodlužovací kabel
Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti
ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.
Objednací číslo 6.647-022.0

Sací lišta komplet

Objednací číslo 4.777-420.0

Sací lišta kpl., odolná vůči olejům
Rovná sací lišta, odolná vůči olejům, délka 300 mm. K čištění v kuchyních,
dílnách, restauracích, na čerpacích stanicích atd.
Objednací číslo 4.777-324.0



Teppich Kits
Nástavbová sada čištění koberců BR 30/4 C
Objednací číslo 2.783-005.0

Válcové kartáče BR
Válcový kartáč, střední 300 mm
Válcový kartáč, střední, červená. Délka: 300 mm. S hvězdicovým unašečem
odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny: polypropylen,
0,2 mm tloušťka, 11,5 mm délka.
Objednací číslo 4.762-428.0

Válcový kartáč, měkký 300 mm
Válcový kartáč, měkký, bílý. Délka 300 mm. S hvězdicovým unašečem odolným
proti opotřebení. K čištění choulostivých podlah a k leštění. Štětiny: polyamid,
tloušťka 0,15 mm, délka 11,5 mm.
Objednací číslo 4.762-452.0

Válcový kartáč, koberce, měkký
K čištění koberců.
Objednací číslo 4.762-499.0

Válcový kartáč, vysoký-nízký 400 mm
Střední, pro čištění silně strukturovaných podlah a hlubších spár.
Objednací číslo 4.762-484.0


