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Mullistava liukuva harjayksikkö uutta yhdistelmäkonemarkkinoilla
Nilfisk-Advancen BR 652/752 –päältäajettava yhdistelmäkonesarja ei edusta
ainoastaan uutta mallia vaan se on myös suuri edistysaskel siivoustekniikan
saralla.
BR 652/752 –yhdistelmäkoneen ominaisuudet ovat lyömättömät. Äärimmäisen
matala äänitaso, ergonomisuus ja kompakti muotoilu tekevät siivouksen
helpoksi lähes missä paikassa tahansa. Unohtamatta EcoflexTM –toimintoa,
joka säästää luontoa käyttämällä vähemmän vettä, alentaen samalla kustannuksia suorituskyvyn kärsimättä.
Ja ennen kaikkea, täysin uusi ja patentoitu liukuva harjayksikkö on yksi
koneen mullistavista ominaisuuksista - koneen kääntyessä harjayksikkö kääntyy mukana. Maksimaalista tehokkuutta, ilman sivuimukumeja.

Uusi harjayksikkö on yhteydessä ohjauspyörään: käännettäessä ohjauspyörää vasemmalle, harjayksikkö
liukuu myös vasemmalle ja toisinpäin. Tämä liukuva harjayksikkö takaa parhaan puhdistustuloksen ja maksimaalisella käyttömukavuudella ja pienimmällä vaivalla. Imujalka peittää koko pesualueen, jonka vuoksi
sivuimukumeja ei enää tarvita.

Harjayksikköä suojaa sivussa olevat törmäyssuojat, jolloin esteeseen
törmätessä harjayksikkö liukuu sivulle. Tämä suojaa sekä konetta että
ympäristöä.

Uusi imujalka ei heilu (se ainoastaan siirtyy osuessaan tiellä oleviin esteisiin),
joten se seuraa täydellisesti harjayksikön jälkeä ja takaa täydellisen vedenkeruun, jopa tiukemmissakin mutkissa jälkiä jättämättä.

Innovatiivinen, käyttäjäystävällinen suunniteltu puhdistamaan tehokkaammin
•

Uusi liukuva harjayksikkö; maksimaalinen mukavuus ja suorituskyky, pienemmällä vaivalla ja huoltotoimenpiteillä

A trash basket and mop kit
can be added as options

•

Uusi imujalka konsepti; tasainen ja luotettava imu

•

EcoflexTM-järjestelmä minimoi ympäristövaikututukset suorituskykyä
vähentämättä

•

Uusi ergonominen ohjauspyörä, johon on yhdistetty kaikki toiminnot

•

Patentoitu automaattinen nopeussäädin lisää käyttäjän turvallisuutta

•

Äärimmäisen kompakti muotoilu tekee siivouksesta helppoa ja nopeaa jopa
erittäin ahtaissa tiloissa

•

Hiljaisemman äänitason valintamahdollisuuden ansiosta päiväsiivous ja
melulle herkillä alueilla siivoaminen ei aiheuta häiriötä

•

Kestävä ja mukautuva kone, joka sopii moniin erilaisiin käyttökohteisiin
kuten sairaaloihin, tavarataloihin, urheilukeskuksiin, lentokentille, ja
elintarviketeollisuuteen

•

Matala jalkataso: koneeseen nousu on helppoa molemmilta puolilta konetta

Yksi vipu säätelee Ecoflex-toimintoa

Uusi ergonominen ohjauspyörä,
johon on yhdistetty kaikki
toiminnot

Poljin on mahdollista säätää täysin
käyttäjän mukaan siten, että ajoasento on mahdollisimman mukava
ja ergonominen

Joustava Ecoflex-toiminto sallii käyttäjän valita erilaisten puhdistustehokkuuksien välillä. Ecoflextoiminto voidaan kytkeä pois päältä napin painalluksella milloin vain ja ottaa käyttöön tehopuhdistustoiminto. Tehostuspuhdistuksen jälkeen kone palaa energiaa, vettä ja pesuainetta säästävään
tilaan. Vihreämpää puhtautta – Green meets clean.

Taikutta yhdellä kosketuksella

Lisää käyttömukavuutta tuo
lisävarusteena oleva roskakori ja
mopin säilytysteline.

60 sekunnin tehopuhdistus
PUHDISTUS
TEHOKKUUS

Ympäristöä säästävä
Säästää vettä. Pieni vedensyöttö, pesuaineeton
puhdistusvaihtoehto - ihanteellinen vähemmän
likaantuvien lattioiden puhdistukseen.

PESUAINE

VEDEN
SYÖTTÖ

Joustava
Yhdellä kosketuksella tarpeeksi pesuainetta
tehokkaampaan puhdistukseen likaisille lattioille.
Voit valita viiden erilaisen puhdistustason välillä.
Yhden minuutin tehopuhdistus
Harjanpaineen lisäys: Hetkellinen 60 sekunnin
tehopuhdistustoiminto erittäin likaisille lattioille.

VEDEN
SYÖTTÖ

HARJA
PAINE

EKOLOGISUUS

VEDEN
SYÖTTÖ

HARJA
PAINE

AIKA
60 SEKUNTIA

HARJA
PAINE
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Moderni muotoilu
nykypäivän vaativiin siivoustarpeisiin

Uusi automaattinen nopeudensäädin
lisää käyttäjäturvallisuutta

Ecoflex TM, minimaalinen kulutus,
tehokkaampi puhdistus pienemmällä
ympäristövaikutuksella ja maksimaalisella
suorituskyvyllä
Likavesisäiliön puhdistus helppoa,
suuren tyhjennyskannen ansiosta

Uusi ohjauspyörä, johon on
yhdistetty kaikki tärkeimmät
toiminnot

Ecoflex TM -pesuaineannostelujärjestelmä takaa, että pesuaine ja
vesi sekoittuvat oikeassa suhteessa
täydellisen puhdistustuloksen
saavuttamiseksi

Tilavan ajoistuimen hyvä
sijainti tarjoaa esteettömän
näkymän eteenpäin
(ClearViewTM )

Roskakori ja moppiteline
saatavana lisävarusteena

Sivutörmäyssuoja suojaa
harjayksikköä ja imulastaa

Polyuretaani pyörät tarjoavat
erinomaisen pidon ja kulumiskestävyyden

Ainutlaatuinen imujalkakonsepti
takaa erinomaisen veden
talteenoton ja kuivemmat lattiat
Harjayksikkö liukuu käännösten
mukana

Kuvaus

Yksikkö BR 652

BR 652 w. OBC BR 752

BR 752 w. OBC BR 752cyl

BR 752cyl w. OBC

Jännite

V

24

24

24

24

24

24

Nimellisteho

W

1500

1500

1500

1500

1800

1800

Äänitaso 1.5 m

dB(A)

60

60

60

60

60

60

Työteho teoreettinen/todellinen

m²/h

3960/2770

3960/2770

4260/2980

4260/2980

4260/2980

4260/2980

Pesuleveys

mm

660

660

710

710

710

710

Maksiminopeus

km/h

6

6

6

6

6

6

Puhdas/likavesisäiliö

litre

80/80

80/80

80/80

80/80

80/80

80/80

Harjan/laikan halkaisija

mm

330x2

330x2

355x2

355x2

cyl.

cyl.

Harjapaine

kg

30-48

30-48

32-50

32-50

35

35

Harjanopeus

rpm

230

230

230

230

720

720

Akkujen koko (pxlxk)

mm

380x540x300 380x540x300

380x540x300 380x540x300

380x540x300 380x540x300

Pituus x leveys x korkeus (koneen runko) cm

136x67x120 136x67x120

136x75x120 136x75x120

136x81x120

136x81x120

Paino

kg

175

175

177

177

180

180

Työskentelypaino

kg

446

446

448

448

451

451

Specifications and details are subject to change without prior notice.
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