zmywarki do posadzek

zmywarki do posadzek

model

Baby 35 B/ BX

Baby 35 E

Baby 43 B

Ruby 45 B/ BT

Ruby 45 B
light
Ruby 45 E

Ruby 48 B

Ruby 50 B/ BT

Ruby 50 E

Ruby 55 B/ BT

Ruby 55 B
light
Ruby 55 E

Jade 66 BT

czas pracy szerokość
teoretyczny* czyszczenia

wydajność teoretyczna

2

1575/ 1800 m 2/h

2

1575 m 2/h

2

2

1750/ 2000 m 2/h

25 kg

170

15 l

16 l

345 mm

~230 V

44 kg

1x
- 345 mm

30 kg

145

12,5 l

13,5 l

1-2 h

430 mm

24 V
40 Ah

65 kg

1x
65 kg 430 mm

40 kg

190

23 l

23 l

3-4 h

450 mm

24 V
110 Ah

71 / 81 kg

78 kg

2x
235 mm

22,5 kg

350

40 l

45 l

3-4 h

450 mm

24 V
110 Ah

67 kg

78 kg

2x
235 mm

22,5 kg

325

40 l

45 l

450 mm

~230 V

85 kg

2x
- 235 mm

22 kg

432

45 l

48 l

3-4 h

485 mm

24 V
110 Ah

71 kg

78 kg

1x
485 mm

36 kg

190

40 l

45 l

3-4 h

500 mm

24 V
110 Ah

75 / 85 kg

78 kg

1x
508 mm

30 kg

182

40 l

45 l

500 mm

~230 V

89 kg

1x
- 508 mm

30 kg

182

45 l

48 l

3-4 h

550 mm

24 V
110 Ah

74 / 84 kg

78 kg

2x
285 mm

24,5 kg

280

40 l

45 l

3-4 h

550 mm

24 V
110 Ah

71 kg

78 kg

2x
285 mm

24,5 kg

260

40 l

45 l

550 mm

~230 V

87 kg

2x
- 285 mm

25 kg

345

40 l

45 l

660 mm

24 V
150 Ah

111 kg

2x
345 mm

50 kg

200

53 l

56 l

2

1750 m /h

1925/ 2200 m22/h

2

1925 m /h

2

1925 m /h

4-5 h

2

3000 m /h

nacisk
obroty
pojemność zbiornika
na szczotkę [obr./min.] czysta woda brudna woda

1x
22 / 27 kg 345 mm

1575 m22/h

1700 m /h

szczotki

43 kg

2

2

waga
baterii

24 V
28-35 Ah

1240 m 2/h

1500 m 2/h

waga
maszyny

345 mm

1-1,5 h

2

1240 m 2/h

zasilanie

143 kg

*czas pracy urządzenia podany jest orientacyjnie i zależy od rodzaju czyszczonej nawierzchni, jej porowatości i stopnia zanieczyszczenia, od siły nacisku szczotek w czasie pracy oraz od odległości od miejsca uzupełniania i opróżniania zbiorników.

4

dowiedz się więcej

bkf.pl

katalog BKF – edycja 2016.06

zmywarki do posadzek

model

wydajność teoretyczna

Opal 66 BT

czas pracy szerokość
teoretyczny* czyszczenia

zasilanie

waga
maszyny

waga
baterii

szczotki

nacisk
obroty
pojemność zbiornika
na szczotkę [obr./min.] czysta woda brudna woda

2

4-5 h

685 mm

24 V
210 Ah

145 kg

2x
135 kg 345 mm

60 kg

170

75 l

85 l

3140 m /h

2

4-5 h

785 mm

24 V
210 Ah

150 kg

2x
135 kg 405 mm

60 kg

170

75 l

85 l

3750 m2/h

5-6,5 h

830 mm

36 V
240 Ah

225 kg

2x
282 kg 430 mm

60 kg

162

100 l

105 l

2

3,5-4 h

660 mm

24 V
240 Ah

260 kg

2x
211 kg 345 mm

60 kg

190

100 l

105 l

2

3,5-4 h

660 mm

24 V
240 Ah

238 kg

2x
211 kg 345 mm

60 kg

190

100 l

105 l

4250 m /h

2

3,5-4 h

850 mm

24 V
240 Ah

282 kg

2x
211 kg 430 mm

80 kg

160

100 l

105 l

Sapphire
65 BT

4050 m2/h

5-6 h

660 mm

36 V
240 Ah

308 kg

2x
307 kg 345 mm

80 kg

170

110 l

120 l

Sapphire
85 BT

5200 m /h

5-6 h

850 mm

36 V
240 Ah

313 kg

307 kg

2x
430 mm

85 kg

162

110 l

120 l

Diamond
85 BT

5950 m2/h

6-8 h

850 mm

36 V
450 Ah

570 kg

2x
563 kg 430 mm

135 kg

162

235 l

250 l

Diamond
100 BT

7000 m /h

6-8 h

1000 mm

36 V
450 Ah

600 kg

2x
563 kg 510 mm

160 kg

162

235 l

250 l

2740 m /h

Opal 80 BT

Amber 83 BT

Coral 65 BT
3300 m /h

Coral 65 M
3300 m /h

Coral 85 BT

2

2

*czas pracy urządzenia podany jest orientacyjnie i zależy od rodzaju czyszczonej nawierzchni, jej porowatości i stopnia zanieczyszczenia, od siły nacisku szczotek w czasie pracy oraz od odległości od miejsca uzupełniania i opróżniania zbiorników.
katalog BKF – edycja 2016.06
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zmywarki do posadzek – prowadzone przez operatora

BKF Baby to linia najmniejszych zmywarek do posadzek
prowadzonych przez operatora. Nadają się do codziennej
pielęgnacji i mycia wszelkich wąskich przejść i małych
obiektów, takich jak biura, laboratoria, warsztaty, salony
samochodowe, restauracje, sklepy, tarasy itp.
Nowatorskie rozwiązanie zasilania Baby BX pozwala na
pracę non-stop: na bateriach (1-1,5 h) lub na kablu (ładowanie baterii w trakcie pracy). Brak efektu pamięci
baterii w Baby BX sprawia, że można je doładowywać
dowolną ilość razy bez względu na stopień ich naładowania,
bez obawy o spadek pojemności.
BKF Baby 43 B wyposażona jest system pozwalający na
całkowitą rotację ssawy, dzięki czemu posadzka jest osuszana
nawet podczas pracy do tyłu.

praca non-stop
(Baby 35 BX)

dane techniczne

baby 35 B / BX

baby 35 E

cechy urządzenia

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

- Łatwy dostęp do wlewu zbiornika detergentów i do baterii
(demontowalny zbiornik zanieczyszczeń).
- Składana rączka, ułatwiająca transport i przechowywanie.
- Antypoślizgowe koła, zabezpieczone przed kurzem i wilgocią,
nie pozostawiające smug.
- Możliwość pracy non-stop (Baby 35 BX) – na bateriach lub na
kablu.
- Osuszanie posadzki również w trakcie pracy do tyłu
(Baby 43 B).
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baby 43 B

dowiedz się więcej

szczotka Tynex
silnie zabrudzone podłogi twarde;
rzep do padów
do pielęgnacji gładkich powierzchni;
pady 13" (330 mm) / 17" (410 mm)

bkf.pl

szerokość czyszczenia
szerokość ssawy
wydajność teoretyczna
średnica szczotki
średnica padów
obroty szczotki
nacisk szczotki
silnik szczotki
typ napędu
silnik ssania
podciśnienie ssania
nachylenie max
zbiornik na czystą wodę
zbiornik zanieczyszczeń
wymiary maszyny
- długość
- wysokość
- szerokość (bez ssawy)
napięcie zasilania
baterie
długość przewodu zasil.
masa maszyny (bez baterii)

baby 35 B / BX
345 mm
410 mm
1240 m2/h
1 x 345 mm
13" / 330 mm
170 obr./min.
max 25 kg
200 W
półautomat.
210 W
90 mbar
2%
15 l
16 l

baby 35 E
45 mm
410 mm
1240 m2/h
1 x 345 mm
13" / 330 mm
145 obr./min.
max 30 kg
200 W
półautomat.
193 W
70 mbar
2%
12,5 l
13,5 l

baby 43 B
430 mm
510 mm
1500 m2/h
1 x 430 mm
17" / 410 mm
190 obr./min.
max 40 kg
450 W
półautomat.
340 W
95 mbar
2%
23 l
23 l

745 mm
550 mm
382 mm
-24 V, 25 Ah / 35 Ah
-65 / 70 kg

685 mm
490 mm
382 mm
230 V, 50 Hz
-20 m
44 kg

793 mm
600 mm
480 mm
-24 V, 40 Ah
-65 kg
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zmywarki do posadzek – prowadzone przez operatora

BKF Ruby E to linia zmywarek do posadzek zasilanych
elektrycznie, przeznaczonych do codziennej pielęgnacji oraz
gruntownego doczyszczania powierzchni w średnich i dużych
obiektach handlowych i przemysłowych. Zmywarki BKF
Ruby E wykonują pracę jedną lub dwiema szczotkami
talerzowymi albo 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, przy zachowaniu niskich
kosztów eksploatacji.
Opatentowane rozwiązania wyciszające pozwalają na użycie
BKF Ruby E we wszelkich obiektach wrażliwych na nadmierny hałas, takich jak placówki służby zdrowia, obiekty
użyteczności publicznej, hotele i restauracje.
dane techniczne
szerokość czyszczenia
szerokość ssawy
wydajność teoretyczna
napięcie zasilania
średnica szczotek
średnica padów
obroty szczotek
nacisk szczotek
silnik szczotek
typ napędu
nachylenie max
silnik ssania
podciśnienie ssania
zbiornik na czystą wodę
zbiornik zanieczyszczeń
wymiary maszyny
- długość
- wysokość
- szerokość (bez ssawy)
masa maszyny
poziom bezpieczeństwa
poziom hałasu

ruby 45 E
450 mm
790 mm
1575 m2/h
230 V, 50 Hz
2 x 235 mm
9" / 230 mm
432 obr./min.
max 22 kg
1000 W
półautom.
2%
450 W
110 mbar
45 l
48 l

ruby 50 E
500 mm
790 mm
1750 m2/h
230 V, 50 Hz
1 x 508 mm
20" / 506 mm
182 obr./min.
max 30 kg
1000 W
półautom.
2%
450 W
110 mbar
45 l
48 l

ruby 55 E
550 mm
790 mm
1925 m2/h
230 V, 50 Hz
2 x 285 mm
11" / 280 mm
345 obr./min.
max 25 kg
1000 W
półautom.
2%
450 W
120 mbar
45 l
48 l

1102 mm
1033 mm
527 mm
85 kg
IP 23
66,3 dB(A)

1205 mm
1033 mm
535 mm
89 kg
IP 23
66,2 dB(A)

1140 mm
1033 mm
586 mm
87 kg
IP 23
66,3 dB(A)
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ruby 50 E

akcesoria

ruby 45 E
ruby 55 E
cechy urządzenia

szczotka PPL
nienasiąkliwa, wysoka odporność na ścieranie;
grubość włosia 0,3-0,9 mm;
szczotka nylonowa
elastyczna, doskonała odporność na ścieranie;
grubość włosia 0,5 mm

- Idealny dostęp do baterii oraz do dużych zbiorników, wykonanych
z czystego PE 8,5 mm.
- Wysoko zamontowany wąż spustowy ułatwia odpływ zanieczyszczeń.
- Łatwa wymiana gumy dzięki zamknięciu na klips.
- Wbudowany licznik motogodzin i poziom naładowania baterii.
- Manualna regulacja docisku szczotek.

szczotka Tynex
silnie zabrudzone podłogi twarde;
rzep do padów
do pielęgnacji gładkich powierzchni;
pady 9" (230 mm) / 11" (280 mm) / 20" (506 mm)

dowiedz się więcej
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zmywarki do posadzek – prowadzone przez operatora

BKF Ruby B to linia zmywarek prowadzonych przez operatora, zasilanych bateryjnie, przeznaczonych do zmywania
posadzek o średnim zabrudzeniu. Zaprojektowane z myślą
o wymagających użytkownikach, spełniają rygorystyczne
standardy efektywności i wytrzymałości oraz oferują
zaawansowane technologicznie rozwiązania, przy zachowaniu atrakcyjnego, nowoczesnego wyglądu. Doskonałe
parametry robocze, solidna konstrukcja oraz prosta obsługa
i serwis to atuty, gwarantujące wysoką jakość czyszczenia
w każdych warunkach.
Zmywarki BKF Ruby 45/55 wykonują pracę 2 szczotkami
(padami), szorują i jednocześnie osuszają mytą powierzchnię, nie pozostawiając smug ani śladów.
dane techniczne

ruby 45 B / BT
ruby 55 B / BT
cechy urządzenia

akcesoria
szczotka PPL
nienasiąkliwa, wysoka odporność na ścieranie;
grubość włosia 0,3-0,9 mm;

- Idealny dostęp do baterii oraz do dużych zbiorników, wykonanych
z czystego PE 8,5 mm.
- Wysoko zamontowany wąż spustowy ułatwia odpływ zanieczyszczeń.
- Łatwa wymiana gumy dzięki zamknięciu na klips.
- Wbudowany licznik motogodzin i poziom naładowania baterii.
- Manualna regulacja docisku szczotek.

szczotka nylonowa
elastyczna, doskonała odporność na ścieranie;
grubość włosia 0,5 mm
szczotka Tynex
silnie zabrudzone podłogi twarde;
rzep do padów
do pielęgnacji gładkich powierzchni;
pady 9" (230 mm) / 11" (280 mm)
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szerokość czyszczenia
szerokość ssawy
wydajność teoretyczna
średnica szczotek
średnica padów
obroty szczotek
nacisk szczotek
silnik szczotek
silnik trakcji
typ napędu
prędkość pracy
nachylenie max
silnik ssania
podciśnienie ssania
zbiornik na czystą wodę
zbiornik zanieczyszczeń
wymiary maszyny
- długość
- wysokość
- szerokość (bez ssawy)
baterie
masa baterii
masa maszyny (bez baterii)
poziom bezpieczeństwa
poziom hałasu

ruby 45 B / BT
450 mm
790 mm
1575 / 1800 m2/h
2 x 235 mm
9" / 230 mm
350 obr./min.
max 22,5 kg
420 W
-- / 120 W
półautom. / autom.
-- / 4 km/h
2%
570 W
120 mbar
40 l
45 l

ruby 55 B / BT
550 mm
790 mm
1925 / 2200 m2/h
2 x 285 mm
11" / 280 mm
280 obr./min.
max 24,5 kg
420 W
-- / 120 W
półautom. / autom.
-- / 4 km/h
2%
570 W
120 mbar
40 l
45 l

1102 mm
1053 mm
527 mm
24 V, 110 Ah
78 kg
71 / 81 kg
IP x3
67,3 / 67,6 dB(A)

1140 mm
1053 mm
586 mm
24 V, 110 Ah
78 kg
74 / 84 kg
IP x3
66,2 / 67,6 dB(A)

katalog BKF – edycja 2016.06

zmywarki do posadzek – prowadzone przez operatora

BKF Ruby B to linia zmywarek prowadzonych przez operatora, zasilanych bateryjnie, przeznaczonych do zmywania
posadzek o średnim zabrudzeniu. Zaprojektowane z myślą
o wymagających użytkownikach, spełniają rygorystyczne
standardy efektywności i wytrzymałości oraz oferują
zaawansowane technologicznie rozwiązania, przy zachowaniu atrakcyjnego, nowoczesnego wyglądu. Doskonałe
parametry robocze, solidna konstrukcja oraz prosta obsługa
i serwis to atuty, gwarantujące wysoką jakość czyszczenia
w każdych warunkach.
Zmywarki BKF Ruby 48/50 wykonują pracę 1 szczotką
(padem) szorują i jednocześnie osuszają mytą powierzchnię,
nie pozostawiając smug ani śladów.
dane techniczne
szerokość czyszczenia
szerokość ssawy
wydajność teoretyczna
średnica szczotek
średnica padów
obroty szczotek
nacisk szczotek
silnik szczotek
silnik trakcji
typ napędu
prędkość pracy
nachylenie max
silnik ssania
podciśnienie ssania
zbiornik na czystą wodę
zbiornik zanieczyszczeń
wymiary maszyny
- długość
- wysokość
- szerokość (bez ssawy)
baterie
masa baterii
masa maszyny (bez baterii)
poziom bezpieczeństwa
poziom hałasu

ruby 48 B
485 mm
770 mm
1700 m2/h
1 x 485 mm
19" / 485 mm
190 obr./min.
max 36 kg
400 W
-półautom.
-2%
450 W
120 mbar
40 l
45 l

ruby 50 B / BT
500 mm
790 mm
1750 / 2000 m2/h
1 x 508 mm
20" / 506 mm
182 obr./min.
max 30 kg
600 W
-- / 120 W
półautom. / autom.
-- / 4 km/h
2%
570 W
120 mbar
40 l
45 l

1135 mm
1030 mm
530 mm
24 V, 110 Ah
78 kg
71 kg
IP x3
< 70 dB(A)

1205 mm
1053 mm
535 mm
24 V, 110 Ah
78 kg
75 / 85 kg
IP x3
< 70 dB(A)
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ruby 48 B

akcesoria

ruby 50 B / BT

cechy urządzenia
szczotka PPL
nienasiąkliwa, wysoka odporność na ścieranie;
grubość włosia 0,3-0,9 mm;
szczotka nylonowa
elastyczna, doskonała odporność na ścieranie;
grubość włosia 0,5 mm

- Idealny dostęp do baterii oraz do dużych zbiorników, wykonanych
z czystego PE 8,5 mm.
- Wysoko zamontowany wąż spustowy ułatwia odpływ zanieczyszczeń.
- Łatwa wymiana gumy dzięki zamknięciu na klips.
- Wbudowany licznik motogodzin i poziom naładowania baterii.
- Manualna regulacja docisku szczotek.

szczotka Tynex
silnie zabrudzone podłogi twarde;
rzep do padów
do pielęgnacji gładkich powierzchni;
19" (480 mm) / 20" (506 mm)

dowiedz się więcej
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zmywarki do posadzek – prowadzone przez operatora

BKF Ruby light to linia małych bateryjnych zmywarek do
posadzek prowadzonych przez operatora, w wersji ekonomicznej. Przeznaczone są do zmywania równych i twardych
posadzek o średnim zabrudzeniu. Zmywarki Ruby light
oferują taki sam poziom jakości czyszczenia oraz wytrzymałości jak urządzenia linii BKF Ruby, zachowując jednocześnie
atrakcyjny, nowoczesny wygląd.
Zmywarki BKF Ruby light 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.
dane techniczne

ruby 45 B light

ruby 55 B light

cechy urządzenia
-

akcesoria
szczotka PPL
nienasiąkliwa, wysoka odporność na ścieranie;
grubość włosia 0,3-0,9 mm;

Ciągłość pracy na baterii około 3-4 godziny.
Idealny dostęp do zbiornika na czystą i brudną wodę.
Uproszczony wskaźnik poziomu naładowania baterii.
Manualna regulacja kąta nachylenia szczotek.

szczotka nylonowa
elastyczna, doskonała odporność na ścieranie;
grubość włosia 0,5 mm
szczotka Tynex
silnie zabrudzone podłogi twarde;
rzep do padów
do pielęgnacji gładkich powierzchni;
pady 9" (230 mm) / 11" (280 mm)
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szerokość czyszczenia
szerokość ssawy
wydajność teoretyczna
średnica szczotek
średnica padów
obroty szczotek
nacisk szczotek
silnik szczotek
typ napędu
nachylenie max
silnik ssania
podciśnienie ssania
zbiornik na czystą wodę
zbiornik zanieczyszczeń
wymiary maszyny
- długość
- wysokość
- szerokość (bez ssawy)
baterie
masa baterii
masa maszyny (bez baterii)
poziom bezpieczeństwa
poziom hałasu

ruby 45 B light
450 mm
790 mm
1575 m2/h
2 x 235 mm
9" / 230 mm
325 obr./min.
max 22,5 kg
420 W
półautom.
2%
570 W
120 mbar
40 l
45 l

ruby 55 B light
550 mm
790 mm
1925 m2/h
2 x 285 mm
11" / 280 mm
260 obr./min.
max 24,5 kg
420 W
półautom.
2%
570 W
120 mbar
40 l
45 l

1102 mm
1053 mm
527 mm
24 V, 110 Ah
78 kg
67 kg
IP x3
<70 dB(A)

1140 mm
1053 mm
586 mm
24 V, 110 Ah
78 kg
71 kg
IP x3
<70 dB(A)
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zmywarki do posadzek – prowadzone przez operatora

BKF Jade to linia zmywarek zasilanych bateryjnie, przeznaczonych do codziennej pielęgnacji oraz doczyszczania powierzchni w średnich i dużych obiektach handlowych i przemysłowych. Zmywarki BKF Jade 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, przy zachowaniu
niskich kosztów eksploatacji.
Rozwiązania wyciszające pozwalają na stosowanie BKF Jade
w obiektach wrażliwych na nadmierny hałas (placówki służby
zdrowia, obiekty użyteczności publicznej, hotele).
dane techniczne
szerokość czyszczenia
szerokość ssawy
wydajność teoretyczna
średnica szczotek
średnica padów
obroty szczotek
nacisk szczotek
silnik szczotek
silnik trakcji
typ napędu
prędkość pracy
nachylenie max
silnik ssania
podciśnienie ssania
zbiornik na czystą wodę
zbiornik zanieczyszczeń
wymiary maszyny
- długość
- wysokość
- szerokość (bez ssawy)
baterie
masa baterii
masa maszyny (bez baterii)
poziom bezpieczeństwa
poziom hałasu
katalog BKF – edycja 2016.06

jade 66 BT
660 mm
850 mm
3000 m2/h
2 x 345 mm
13" / 330 mm
200 obr./min.
max 50 kg
800 W
180 W
autom.
4,5 km/h
10 %
570 W
120 mbar
53 l
56 l
1360 mm
1098 mm
720 mm
24 V, 150 Ah
100 kg
111 kg
IP x3
67 dB(A)

jade 66 BT

akcesoria

cechy urządzenia
szczotka PPL
nienasiąkliwa, wysoka odporność na ścieranie;
grubość włosia 0,3-0,9 mm;
szczotka nylonowa
elastyczna, doskonała odporność na ścieranie;
grubość włosia 0,5 mm

- Idealny dostęp do baterii oraz do dużych zbiorników, wykonanych
z czystego PE 8,5 mm.
- Wysoko zamontowany wąż spustowy ułatwia odpływ zanieczyszczeń.
- Łatwa wymiana gumy dzięki zamknięciu na klips.
- Wbudowany licznik motogodzin i poziom naładowania baterii.
- Manualna regulacja docisku szczotek.

szczotka Tynex
silnie zabrudzone podłogi twarde;
rzep do padów
do pielęgnacji gładkich powierzchni;
pady 13" (330 mm)

dowiedz się więcej
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zmywarki do posadzek – prowadzone przez operatora

BKF Opal to linia niezwykle kompaktowych oraz wydajnych
zmywarek prowadzonych przez operatora, zasilanych
bateryjnie.
Zmywarki BKF Opal to modele cechujące się wysoką
zwrotnością oraz dużym zbiornikiem na nieczystości.
Urządzenia przeznaczone są do intensywnego użytku
profesjonalnego i stanowią kompromis pomiędzy wielkością,
pojemnością zbiornika oraz wydajnością pracy.
Komplet akcesoriów sprawia, że maszyny BKF Opal są
wielozadaniowe i poradzą sobie z każdym rodzajem
zabrudzeń.

dane techniczne

opal 66 BT
opal 80 BT
cechy urządzenia

akcesoria
szczotka PPL
nienasiąkliwa, wysoka odporność na ścieranie;
grubość włosia 0,3-0,9 mm;

- Idealny dostęp do baterii oraz do dużych zbiorników, wykonanych
z czystego PE 8,5 mm.
- Wysoko zamontowany wąż spustowy ułatwia odpływ zanieczyszczeń.
- Łatwa wymiana gumy dzięki zamknięciu na klips.
- Wbudowany licznik motogodzin i poziom naładowania baterii.
- Manualna regulacja docisku szczotek.

szczotka nylonowa
elastyczna, doskonała odporność na ścieranie;
grubość włosia 0,5 mm
szczotka Tynex
silnie zabrudzone podłogi twarde;
rzep do padów
do pielęgnacji gładkich powierzchni;
pady 13" (330 mm) / 16" (390 mm)

12

dowiedz się więcej
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szerokość czyszczenia
szerokość ssawy
wydajność teoretyczna
średnica szczotek
średnica padów
obroty szczotek
nacisk szczotek
silnik szczotek
silnik trakcji
typ napędu
prędkość pracy
nachylenie max
silnik ssania
podciśnienie ssania
zbiornik na czystą wodę
zbiornik zanieczyszczeń
wymiary maszyny
- długość
- wysokość
- szerokość (bez ssawy)
baterie
masa baterii
masa maszyny (bez baterii)
poziom bezpieczeństwa
poziom hałasu

opal 66 BT
685 mm
1150 mm
2740 m2/h
2 x 355 mm
13" / 330 mm
170 obr./min.
max 50 kg
700 W
300 W
autom.
4 km/h
10 %
570 W
160 mbar
75 l
85 l

opal 80 BT
785 mm
1280 mm
3140 m2/h
2 x 405 mm
16" / 390 mm
170 obr./min.
max 50 kg
700 W
300 W
autom.
4 km/h
10 %
570 W
160 mbar
75 l
85 l

1490 mm
1045 mm
760 mm
24 V, 210 Ah
135 kg
145 kg
IP 23
73,3 dB(A)

1525 mm
1045 mm
855 mm
24 V, 210 Ah
135 kg
145 kg
IP 23
73,3 dB(A)
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zmywarki do posadzek – samojezdne

BKF Coral to linia najmniejszych w ofercie samojezdnych
zmywarek do posadzek, przeznaczonych do codziennej
pielęgnacji oraz gruntownego doczyszczania posadzek
w średnich i dużych obiektach handlowych i przemysłowych.
Zmywarki BKF Coral szorują i jednocześnie osuszają mytą
powierzchnię, nie pozostawiając smug ani śladów. Wysoka
zwrotność w połączeniu z dużymi, stulitrowymi zbiornikami
oraz szerokim panelem czyszczącym pozwala na wydajną,
długotrwałą pracę w każdych warunkach.
Doskonałe parametry robocze, solidna konstrukcja oraz
prosta obsługa i serwis to atuty gwarantujące wysoką jakość
czyszczenia przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.
dane techniczne
szerokość czyszczenia
szerokość ssawy
wydajność teoretyczna
średnica szczotek
średnica padów
obroty szczotek
nacisk szczotek
silnik szczotek
silnik trakcji
typ napędu
prędkość pracy
nachylenie max
silnik ssania
podciśnienie ssania
zbiornik na czystą wodę
zbiornik zanieczyszczeń
wymiary maszyny
- długość
- wysokość
- szerokość (bez ssawy)
baterie
masa baterii
masa maszyny (bez baterii)
poziom bezpieczeństwa
poziom hałasu

coral 65 BT
660 mm
980 mm
3300 m2/h
2 x 345 mm
13" / 330 mm
190 obr./min.
max 60 kg
650 W
500 W
automat.
5 km/h
10 %
580 W
160 mbar
100 l
105 l

coral 65 M
660 mm
835 mm
3300 m2/h
2 x 345 mm
13" / 330 mm
190 obr./min.
max 60 kg
650 W
500 W
automat.
5 km/h
10 %
580 W
160 mbar
100 l
105 l

coral 85 BT
850 mm
1000 mm
4250 m2/h
2 x 430 mm
17" / 410 mm
160 obr./min.
max 80 kg
900 W
500 W
automat.
5 km/h
10 %
580 W
160 mbar
100 l
105 l

1575 mm
1320 mm
720 mm
24 V, 240 Ah
211 kg
260 kg
IP 23
<70 dB(A)

1575 mm
1320 mm
720 mm
24 V, 240 Ah
211 kg
238 kg
IP 23
<70 dB(A)

1575 mm
1320 mm
900 mm
24 V, 240 Ah
211 kg
282 kg
IP 23
<70 dB(A)
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coral 65 BT
coral 85 BT
akcesoria

coral 65 M

cechy urządzenia
szczotka PPL
nienasiąkliwa, wysoka odporność na ścieranie;
grubość włosia 0,6-0,9 mm;
szczotka Tynex
silnie zabrudzone podłogi twarde;

- Łatwy dostęp do wlewu zbiornika detergentów i do baterii
(demontowalny zbiornik zanieczyszczeń).
- Doskonalne dobrane obroty szczotek do nacisku, regulowanego
elektronicznie.
- Antypoślizgowe koła, zabezpieczone przed kurzem i wilgocią, nie
pozostawiające smug.
- Wskaźnik naładowania baterii oraz wbudowany licznik motogodzin.
- Urządzenie może pracować w trybie manualnym i automatycznym.

rzep do padów
do pielęgnacji gładkich powierzchni;
pady 13" (330 mm) / 17" (410 mm)

dowiedz się więcej
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zmywarki do posadzek – samojezdne

BKF Sapphire to średniej wielkości samojezdna zmywarka
do posadzek, przeznaczona do codziennej pielęgnacji i doczyszczania posadzek w dużych obiektach handlowych i przemysłowych, halach wystawienniczych, dworcach i lotniskach.
Zmywarki BKF Sapphire szorują i jednocześnie osuszają
mytą powierzchnię, nie pozostawiając smug ani śladów.
Duży, regulowany nacisk szczotek w połączeniu z pojemnymi
zbiornikami oraz szerokim panelem czyszczącym pozwalają
na wydajną, długotrwałą pracę w każdych warunkach.
Elektroniczny system kontroli ECS automatycznie wykonuje
wszystkie niezbędne operacje po włączeniu urządzenia oraz
kontroluje parametry robocze w czasie pracy.
dane techniczne

sapphire 65 BT
sapphire 85 BT
cechy urządzenia

akcesoria

- Łatwy dostęp do wlewu zbiornika detergentów i do baterii
(demontowalny zbiornik zanieczyszczeń).
- Doskonalne dobrane obroty szczotek do nacisku, regulowanego
elektronicznie.
- Antypoślizgowe koła, zabezpieczone przed kurzem i wilgocią, nie
pozostawiające smug.
- Wskaźnik naładowania baterii oraz wbudowany licznik motogodzin.
- Urządzenie może pracować w trybie manualnym i automatycznym.

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;
pady 13" (330 mm) / 17" (432 mm)
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szerokość czyszczenia
szerokość ssawy
wydajność teoretyczna
średnica szczotek
średnica padów
obroty szczotek
nacisk szczotek
silnik szczotek
silnik trakcji
typ napędu
prędkość pracy
nachylenie max
silnik ssania
podciśnienie ssania
zbiornik na czystą wodę
zbiornik zanieczyszczeń
wymiary maszyny
- długość
- wysokość
- szerokość (bez ssawy)
baterie
masa baterii
masa maszyny (bez baterii)
poziom bezpieczeństwa
poziom hałasu

sapphire 65 BT
660 mm
980 mm
4050 m2/h
2 x 345 mm
13" / 330 mm
170 obr./min.
max 80 kg
900 W
600 W
automat.
6 km/h
10 %
570 W
190 mbar
110 l
120 l

sapphire 85 BT
850 mm
1150 mm
5200 m2/h
2 x 430 mm
17" / 432 mm
162 obr./min.
max 85 kg
1125 W
600 W
automat.
6 km/h
10 %
570 W
190 mbar
110 l
120 l

1660 mm
1690 mm
720 mm
36 V, 240 Ah
307 kg
308 kg
IP 23
<70 dB(A)

1660 mm
1690 mm
900 mm
36 V, 240 Ah
307 kg
313 kg
IP 23
<70 dB(A)
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zmywarki do posadzek – samojezdne

Urządzenia BKF Diamond to duże samojezdne zmywarki
do posadzek, przeznaczone do codziennej pielęgnacji oraz
gruntownego doczyszczania posadzek w dużych i bardzo
dużych obiektach handlowych i przemysłowych, halach
wystawienniczych, dworcach i lotniskach.
Doskonałe parametry robocze, solidna konstrukcja oraz
prosta obsługa i serwis to atuty gwarantujące wysoką jakość
czyszczenia przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

dane techniczne
szerokość czyszczenia
szerokość ssawy
wydajność teoretyczna
średnica szczotek
średnica padów
obroty szczotek
nacisk szczotek
silnik szczotek
silnik trakcji
typ napędu
prędkość pracy
nachylenie max
silnik ssania
podciśnienie ssania
zbiornik na czystą wodę
zbiornik zanieczyszczeń
wymiary maszyny
- długość
- wysokość
- szerokość (bez ssawy)
baterie
masa baterii
masa maszyny (bez baterii)
poziom bezpieczeństwa
poziom hałasu

diamond 85 BT
850 mm
1175 mm
5950 m2/h
2 x 430 mm
17" / 432 mm
162 obr./min.
max 135 kg
1500 W
1200 W
autom.
7 km/h
10 %
2 x 570 W
190 mbar
235 l
250 l

diamond 100 BT
1000 mm
1300 mm
7000 m2/h
2 x 510 mm
20" / 506 mm
162 obr./min.
max 160 kg
2000 W
1200 W
autom.
7 km/h
10 %
2 x 570 W
190 mbar
235 l
250 l

2025 mm
1685 mm
935 mm
36 V, 450 Ah
563 kg
570 kg
IP 23
<70 dB(A)

2025 mm
1685 mm
1040 mm
36 V, 450 Ah
563 kg
600 kg
IP 23
<70 dB(A)
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diamond 85 BT
diamond 100 BT
akcesoria

cechy urządzenia
szczotka PPL
nienasiąkliwa, wysoka odporność na ścieranie;
grubość włosia 0,6-0,9 mm;
szczotka Tynex
silnie zabrudzone podłogi twarde;

- Duże zbiorniki, wykonane z czystego PE 8,5 mm – odpornego na
uszkodzenia mechaniczne i silne środki chemiczne.
- Wyciszona praca silników ssących – unikalny patent.
- Doskonale dobrane obroty szczotek do nacisku, regulowanego
elektronicznie.
- Antypoślizgowe koła, zabezpieczone przed kurzem i wilgocią, nie
pozostawiające smug.
- Urządzenie może pracować w trybie manualnym i automatycznym.

rzep do padów
do pielęgnacji gładkich powierzchni;
pady 17" (432 mm) / 20" (506 mm)

dowiedz się więcej
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zmywarki do posadzek

zobacz

zamów

bezpłatny
pokaz

dowiedz się więcej

profesjonalne zmywarki

w akcji
bkf.pl

607 456 526

katalog BKF – edycja 2016.06

profesjonalne środki czyszczące

BKF Universal

BKF Intensive

BKF Special

pH

pH

pH

11

14

14

Skoncentrowany środek zasadowy przeznaczony do mycia posadzek. Wykazuje niezwykłą skuteczność działania. Środek przeznaczony do codziennej pielęgnacji posadzek. Usuwa zabrudzenia nie
pozostawiając smug oraz utrudnia ponowne wnikanie brudu.
Zalecany do posadzek szybko brudzących się.
Zastosowanie:
- płytki ceramiczne, PCV, drewno lakierowane, klinkier, guma,
linoleum,
- posadzki betonowe, żywiczne,
- posadzki w marketach i zakładach przetwórstwa spożywczego
i zbiorowego żywienia,
- klatki schodowe w blokach mieszkalnych.
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Silnie skoncentrowany środek zasadowy przeznaczony do mycia
posadzek. Charakteryzuje się dużą skutecznością, zalecany do
gruntownego czyszczenia silnie zanieczyszczonych powierzchni
kamiennych, ceramicznych i epoksydowych. Usuwa zanieczyszczenia między innymi z oleju, tłuszczu i sadzy. Wykazuje się
intensywnym działaniem na powierzchniach porowatych,
Zastosowanie:
- posadzki betonowe,
- kafle kamionkowe,
- hale produkcyjne,
- magazyny.

Skoncentrowany środek zasadowy do mycia posadzek przemysłowych. Preparat o szerokim zakresie zastosowania, zalecany głównie do mycia silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych,
Wyjątkowo skuteczny przy usuwaniu zabrudzeń smolistych,
tłustych i ropopochodnych.
Zastosowanie:
- beton zacierany,
- posadzki przemysłowe,
- hale produkcyjne,
- warsztaty samochodowe,
- magazyny.

dowiedz się więcej
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