
Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním
BR 40/10C ADV

BR 40/10 C - kompaktní a účinný stroj s pracovní šířkou 400 mm a objemem nádrže 10 l. Varianta Advance
je navíc vybavená transportními koly a nastavením přítlaku kartáče.

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

Objednací číslo: 1.783-311.0

Technické údaje
Pracovní šířka kartáčů (mm) 400

Pracovní šířka sání (mm) 400

Příkon (W) Max. 2710

Kapacita baterií -

Napětí baterií -

Nádrž čistá/špinavá voda (l) 10/10

Přítlak kartáčů (g/cm²) 100-200

Počet otáček kartáčů rpm 1100

Max. plošný výkon (m²/h) 400

Frekvence Hz 50

Napětí (V) 220-240

Hmotnost (kg) 30

Rozměry (D x Š x V) (mm) 520x470x380



Detaily

Popis
Tento kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním lze používat velmi flexibilně. Tiché čištění a vysávání
je možné oběma směry. Je vybavený sklápěcí rukojetí a vyjímatelnými nádržemi, které lze bez problémů
přepravovat aretovatelnou rukojetí. Kartáče a sací stěrku vyměníte bez použití nářadí za několik sekund.

Vybavení a užitek
Silné a rychlé
Dva rychlootáčivé válcové kartáče s velkým přítlakem.

Podlaha je ihned pochůzná.

Dvě lišty se sacími stěrkami pojímají vodu při pohybu vpřed i vzad.

Malá výška stroje pro podjezd pod překážky
Držadlo lze přestavit do obou směrů.

V případě velmi nízkých předmětů lze navíc odejmout nádrž.

Bez problémů lze vjet i pod nábytek.

Příjemný servis
Všechny elektrické komponenty jsou rychle a snadno přístupné.

Rozvodnou lištu vody lze snadno vyjmout a v případě potřeby vyčistit.

Snadná výměna kartáče a sací lišty.

Ergonomické držadlo
Pro lepší komfort obsluhy.

Perfektní k nošení a uložení.

S integrovaným řízením přítoku vody a kartáče.



Volitelné příslušenství

Hřídel s válcovými pady
Hřídel na válcové pady, 400mm
Hřídel na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válce z
mikrovlákna. Délka 400 mm.
Objednací číslo 4.762-228.0

Microfaserwelle
Válcový pad z mikrovlákna
Válec z mikrovláken, délka 400 mm. Spojuje vynikající čisticí vlastnosti
mikrovláken s přednostmi techniky válců. Ideální pro čištění obkladů z jemné
kameniny.
Objednací číslo 4.114-004.0

Ostatní
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

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

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

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

Sací lišta komplet
Sací lišta kpl.
Rovná sací lišta, délka 435 mm. Se sací stěrkou z měkkého přírodního kaučuku.
Objednací číslo 4.777-323.0



Sací lišta komplet
Sací lišta kpl., odolná vůči olejům
Rovná sací lišta, odolná vůči olejům, délka 435 mm. K čištění v kuchyních,
dílnách, restauracích, na čerpacích stanicích atd.
Objednací číslo 4.777-322.0

Sací stěrky pro sací lištu

Objednací číslo 6.273-302.0

Válcové kartáče BR
Válcový kartáč, střední 400 mm
Válcový kartáč, střední, červený. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem
odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné druhy čištění. Štětiny: polypropylen,
tloušťka 0,4 mm, délka 20 mm.
Objednací číslo 4.762-458.0

Válcový kartáč, měkký 400 mm
Válcový kartáč, velmi měkký, bílá. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem
odolným proti opotřebení. Pro čištění choulostivých podlah a leštění. Štětiny:
polyamid, tloušťka 0,3 mm, délka 20 mm.
Objednací číslo 4.762-250.0

Bürstenwalze
Kobercový kartáč pro velurové povrchy (do 3mm výšky vlasu).
Objednací číslo 4.762-000.0

Válcový kartáč, koberec, měkký 400 mm
Kartáč na koberce, měkký, modrá. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem
odolným proti opotřebení. Pro čištění textilních povrchů. Štětiny: polypropylen,
tloušťka 0,25 mm, délka 20 mm.
Objednací číslo 4.762-254.0



Válcové kartáče BR
Válcový kartáč, vysoký-nízký 400 mm
Válcový kartáč, vysoký-nízký, středně tvrdý, oranžová. Délka: 400 mm. S
hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro strukturované podlahy a
hlubší spáry. Štětiny: polyamid, tloušťka 0,6 mm, délka 15-20 mm.
Objednací číslo 4.762-251.0

Válcový kartáč, velmi tvrdý 400 mm
Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a k základnímu čištění; jen pro odolné
podlahy.
Objednací číslo 4.762-481.0

Válcový kartáč, tvrdý 400 mm
Válcový kartáč, tvrdý, zelená. Délka: 400 mm. Hvězdicový unašeč odolný proti
opotřebení. Pro silně znečištěné podlahy a k základnímu čištění. Štětiny:
polyamid s karbidem křemíku, tloušťka 0,6 mm, délka 20 mm.
Objednací číslo 4.762-252.0

Válcový kartáč, měkký 400 mm
Velmi měkký, oranžová, dokonalý k čištění a leštění.
Objednací číslo 4.762-274.0

Válcové pady
Válcový pad na pouzdru, měkký, 400 mm
Měkký, 96 mm, válcový pad předmontovaný na pouzdru, k leštění a čištění
nestrukturovaných podlah. Spolu s hřídelí válcového padu 4.762-228.0. Zařízení
potřebuje 2 kusy.
Objednací číslo 6.369-724.0

Válcový pad na objímce, tvrdý 400 mm
Válcový pad, tvrdý, zelený. Předmontovaný na pouzdru, průměr 96 mm, délka
400 mm. K odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění
nestrukturovaných podlah.
Objednací číslo 6.369-725.0

Válcový pad na objímce, střední 400 mm
Válcové pady, střední, červené. Předmontované na pouzdru. Průměr 96 mm,
délka 400 mm. K čištění nestrukturovaných podlah. Ve spojení s hřídelí
válcového padu 4.762-228.0.
Objednací číslo 6.369-726.0


