
Handgeleide schrob-/zuigmachines
B 40 W Bp R 55

Handgeleide schrob-/zuigmachine op batterij in de 40 liter-klasse. Met aandrijving, walsborstels, een
werkbreedte van 55 cm, KIK-systeem, onderhoudsvrije batterij (105 Ah), tankspoelsysteem, automatisch
vulsysteem.

Uitrusting:
• Walsborstel
• FACT
• Veegfunctie
• Rijaandrijving
• Inclusief ingebouwde batterij en

lader
• Batterijtype Onderhoudsvrij
• Tank-in-tanksysteem
• Tractiemotor 130 W

Artikelnnummer: 0.300-004.0

Technische gegevens
Werkbreedte borstel (mm) 550

Werkbreedte zuigen (mm) 850

Inhoud schoon-/vuilwatertank (l ) 40/40

Max. oppervlakteprestatie (m²/h) 2200

Borsteltoerental U/min 1200

Borsteldruk g/cm² 140

Frequentie -

Stroomsoort -

Max. vermogen (W) up to 1300

Gewicht (kg) 164

Afmetingen (l x b x h) (mm) 1249x620x1145

Batterij voltage (V) 24

Capaciteit batterij (Ah ) 105



details

Beschrijving
De B 40 W Bp handgeleide schrob-/zuigmachine met eigen aandrijving reinigt probleemloos vooruit en
achteruit en valt op dankzij zijn eenvoudige, veilige en comfortabele gebruik. Met het KIK-sleutelsysteem
kunnen toegangsrechten worden toegewezen als beveiliging tegen verkeerd gebruik. Het apparaat is
uitgerust met een krachtige, onderhoudsvrije batterij (12 V, 105 Ah) en heeft een werkbreedte van 55 cm.
Het walsborstelsysteem beschikt over een voorveegfunctie voor het opruimen van grof vuil, voor een
probleemloos gebruik. Daarnaast beschikt het apparaat over een eco!efficiency-stand, waarmee de
gebruiksduur van de batterij indien nodig aanzienlijk kan worden verlengd. Het tankspoelsysteem reinigt
het vuilwaterreservoir automatisch en zonder spatten. De automatische vulfunctie voor het gemakkelijk
vullen van de schoonwaterreservoir bespaart kostbare tijd. Borstels in verschillende hardheidsgraden,
verschillende zuigstrips, walspads en microvezelwalsen zijn verkrijgbaar naargelang de behoeften.
Daardoor is het apparaat uitstekend geschikt voor een brede waaier aan toepassingen. Bijkomende
nuttige uitrusting is verkrijgbaar als optie, zoals
de aanbouwsets "zwabber" of "doos" voor het gemakkelijker vervoeren van bijkomend toebehoren. Voor
het gebruik hebt u ook een zuigbalk nodig.



Optioneel toebehoren

Overige
KIK-sleutel, geel
Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.
Artikelnnummer 5.035-344.0

KIK-sleutel, grijs
De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee
toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.
Artikelnnummer 5.035-348.0

Set RFID sleutel geel
Artikelnnummer 4.035-408.0

Walsenpads

Artikelnnummer 8.635-692.0


