BKF Ruby e
zmywarki do posadzek z zasilaniem elektrycznym

Czysta posadzka
non-stop
- skuteczne osuszanie
- solidna konstrukcja
- prosta obsługa

Wydajność teoretyczna

1575 - 1925 m2/h
Szerokość czyszczenia

450 - 550 mm
Zbiorniki na wodę czystą / brudną

45 / 48 l
Szczotki talerzowe

1 - 2 szt.
Nacisk szczotki

max 22 - 35 kg
Zasilanie

230 V

230 V, 50 Hz
Poziom hałasu

66 dB(A)

BKF Ruby E to linia małych zmywarek do posadzek prowadzonych przez operatora, zasilanych elektrycznie, przeznaczonych
do zmywania równych i twardych posadzek o średnim zabrudzeniu. Zaprojektowane z myślą o wymagających użytkownikach, spełniają rygorystyczne światowe standardy efektywności
i wytrzymałości oraz oferują szereg zaawansowanych technologicznie rozwiązań - przy zachowaniu atrakcyjnego, nowoczesnego wyglądu.
Zmywarki BKF Ruby wykonują pracę jedną lub dwiema
szczotkami talerzowymi lub padami, szorują i jednocześnie
osuszają mytą powierzchnię, nie pozostawiając smug ani
śladów. Doskonałe parametry robocze, solidna konstrukcja
oraz prosta obsługa i serwis to atuty, gwarantujące wysoką
jakość czyszczenia w każdych warunkach.
Dzięki zastosowaniu opatentowanych rozwiązań wyciszających
urządzenia linii BKF Ruby idealnie nadają się do wszelkich
obiektów wrażliwych na nadmierny hałas, takich jak szpitale,
szkoły, biblioteki, muzea, restauracje, sklepy detaliczne itp.

dokładne mycie
punktowe podawanie roztworu na szczotkę
doskonałe osuszanie
- obrotowa, półokrągła ssawa, dokładnie zbierająca wodę na zakrętach,
- antypoślizgowe gumowe koła, nie pozostawiające smug
prosta obsługa
- prosta wymiana gumy ssawy, bez użycia jakichkolwiek narzędzi - wystarczy odpiąć
klips,
- zdejmowalny zbiornik zanieczyszczeń - upraszcza utrzymanie w czystości,
- wygodny wlew detergentów i odpływ nieczystości

BKF Ruby E
Cechy wyposażenia:
- samoczynny mechanizm zakładania i zdejmowania
szczotki (Ruby 50),
- elektrozawór (opcja),
- ręczna regulacja kąta nachylenia szczotek.
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szerokość czyszczenia
szerokość ssawy
wydajność teoretyczna
średnica szczotek
obroty szczotek
nacisk szczotek
silnik szczotek
typ napędu
silnik ssania
podciśnienie ssania
nachylenie max
zbiornik na czystą wodę
zbiornik zanieczyszczeń
wymiary maszyny
- długość
- wysokość
- szerokość (bez ssawy)
napięcie zasilania
długość kabla zasil.
masa maszyny
poziom bezpieczeństwa
poziom hałasu

ruby 45 E
450 mm
790 mm
1575 m2/h
2 x 235 mm
432 obr./min.
max 22 kg
1000 W
półautomat.
450 W
110 mbar
2%
45 l
48 l

ruby 50 E
485 mm
740 mm
1700 m2/h
1 x 485 mm
180 obr./min.
max 35 kg
750 W
półautomat.
450 W
110 mbar
2%
45 l
48 l

ruby 55 E
550 mm
790 mm
1925 m2/h
2 x 285 mm
345 obr./min.
max 25 kg
1000 W
półautomat.
450 W
110 mbar
2%
45 l
48 l

1102 mm
1033 mm
527 mm
230 V, 50 Hz
20 m
85 kg
IP 23
66,3 dB(A)

1110 mm
1020 mm
545 mm
230 V, 50 Hz
20 m
70 kg
IP 23
<70 dB(A)

1140 mm
1033 mm
527 mm
230 V, 50 Hz
20 m
57 kg
IP 23
66,3 dB(A)

wytrzymałość
- zbiornik z czystego PE 8,5 mm, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz
działanie kwaśnych środków chemicznych,
- koła zabezpieczone przed kurzem i wilgocią,
- zespół mocujący szczotek z aluminium
komfort
- wyciszona praca silnika ssącego (unikalny patent)

akcesoria

szczotka PPL
nienasiąkliwa, wysoka
odporność na ścieranie;
grubość włosia 0,6-0,9 mm

szczotka Tynex
silnie zabrudzone
podłogi twarde;

rzep do padów
do pielęgnacji gładkich
powierzchni;

