BR 755/855

Bättre ergonomi och pålitlighet
ger bättre städning

Kan utrustas med inbyggd laddare.

Inbyggt system för upphängning av sugskrapa
på smutsvattentanken för enkel genomfart i
trånga utrymmen.

En behållare fångar upp smuts från sugslangen
och hindrar det från att komma ner i smutstanken.

En modern maskin
för effektiv städning
Användarvänlig, lättkörd och effektiv

Får vi presentera det moderna sättet att städa: effektivt,
ergonomiskt och med hänsyn till miljön!
Nilfisks generation åkbara kombiskurmaskiner har allt som
behövs för att städa professionellt. De är pålitliga, har utmärkt grepp och låg ljudnivå som gör det möjligt att städa
dagtid. Som standard är serien utrustade med “Ecoflex systemet” som ger dig den extra städkraft du behöver under
en begränsad tid för att sen återgå till normalt skurläge.
Ecoflex ger dig dessutom möjligheten att själv justera kemoch vattenförbrukning och borsttryck på ett mycket enkelt
sätt. BR 755/755C/855 är helt enkelt det bästa valet

· Ecoflex-systemet ger Dig kontroll över förbrukningen utan
att kompromissa med prestandan
· Flexibel mjukvara ger en skräddarsydd maskin som passar
dina önskemål
· Vattentät one touch kontrollpanel för bättre resultat
· Lätt att manövrera i trånga utrymmen
· Justerbart borsttryck ger bättre resultat oavsett
smutsgrad
· Integrerad 3 stegs fläktmotor minskar ljudnivån till endast
63 dB(A)
· Ny sugramp: kompakt och enkel att justera
· Patenterad design på sugbladen för optimal upptagning
· Stort batteriutrymme rymmer 360Ah batteri för mer än
4.5 timmars körning
· Robust design som är idealisk för kommersiell och
industriell städning som tex affärer, gallerior, skolor,
flygplatser, sjukhus, lager och industrier

Enkelt att byta rengöringsmedelsdunk, som nu
finns under sätet.

Både skurdäcket och sugskrapan skyddas av
stora stötfångare.

Pålitlighet är vårt mantra
när det gäller service
En Nilfisk-maskin fungerar
optimalt när den får regelbunden
service och underhållsbesök.
Därför har vi utvecklat den optimala servicelösningen: tre olika
servicenivåer som täcker alla olika
behov, även med möjlighet till
lånemaskin i kritiska situationer.

STANDARD servicelösningar
- Professionellt underhåll
I avtalet ingår ett årligt
servicebesök och en maximal
responstid på 24 timmar.
Servicebesök vid stillestånd
och reservdelar ingår.

PLUS servicelösningar
- Optimerad produktivitet
Med en plus-lösning har du
koll på dina service- och underhållskostnader samtidigt som din
produktivitet aldrig äventyras,
utan optimeras. Inkluderar ett
årligt servicebesök.

Stor öppning till smutsvattentanken gör den lätt att rengöra.

PREMIUM servicelösningar
- Maximal drifttid
Den maximala responstiden är
24 timmar. Om maximal drifttid
är din absolut högsta prioritet är
PREMIUM servicelösningar det
bästa valet. Inkluderar fyra årliga
servicebesök.

Rymlig förarmiljö och perfekt
sikt med ClearViewTM.

Ren- och smutsvattentankarna
är tillverkade av stöt- och
kemikalieresistent polyethylen.

Kem och vatten blandas i exakt
rätt mängd för att få ett perfekt
städresultat.

Tömning av smutstanken
går snabbt och lätt med
EasyFlowTM slangsystem.

Sidostötfångaren skyddar
skurdäcket och sugskrapan.

Unikt designad sugskrapa
och patenterat blad ökar luftströmningen för bättre upptagning och torrare golv.

Sidokjolarna är justerbara för att
förebygga stänk och leda vätska
till sugskrapan för optimal
upptagning.
Hjul av polyurethan för bästa grepp.
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Arbetsbredd

Ren-/smutsvattentank

Produktivitet

cm

liter

Tekniska specifikationer
Beskrivning

Enhet

BR 755

BR 755C

BR 855

Spänning

V

24

24

24

Total effekt

W

2040

1920

2160

Ljudtryck vid 1.5m

dB(A)

63.7

63.7

63.7

Produktivitet teoretisk/praktisk

m2/h

4500/3150

5400/3800

4500/3150

Arbetsbredd

mm

710

710

860

Max hastighet

km/h

6.3

6.3

6.3

Renvatten-/smutsvattentank

liter

106/106

106/106

106/106

Borst/rondelldiameter

mm

2x355

cyl.

2x430

Borsttryck

kg

40/65/96

27/36/45

40/65/96

Borsthastighet

rpm

250

900

250

Batteriutrymme storlek (lxbxh)

mm

667x406x533

667x406x533

6667x406x533

Längd x bredd x höjd

cm

152x77x131

152x80x131

152x92x131

Vikt

kg

244

248

246

Arbetsvikt

kg

658

662

660

Specifikationer och detaljer kan ändras utan föregående meddelande.

m2/t

