urządzenia jednotarczowe i wielofunkcyjne

urządzenia jednotarczowe i wielofunkcyjne

BKF Roto 200

BKF Roto 200L

BKF Poli C150

BKF Roto to jednotarczowe maszyny szorujące o wszechstronnym zastosowaniu na każdej posadzce.
Szczególnie zalecane do zdejmowania starych wypraw polimerowych, likwidacji silnych zabrudzeń
w miejscach trudno dostępnych, szamponowania dywanów i innych wykładzin tekstylnych, froterowania
posadzek twardych i elastycznych czy krystalizacji nawierzchni pochodzenia wapiennego np. marmuru lub
trawertynu. Posiadają również możliwość skrobania złogów brudu na sucho, wygładzania betonu i mas
samopoziomujących, a także szlifowania parkietu.
dane techniczne
średnica szczotki
obroty szczotki
nacisk
moc silnika
zasilanie
poziom hałasu
długość
szerokość
wysokość
długość kabla
waga
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dowiedz się więcej

BKF Roto 200
330 mm (13")
190 obr./min.
36,7 g/cm2
550 W
230 V
<54 dB(A)
420 mm
340 mm
1120 mm
12 m
22 kg

bkf.pl

Duplex 340

Wysokoobrotowa maszyna do polerowania posadzek twardych. Wyposażona w bardzo mocny silnik
indukcyjny o długiej żywotności. Pasywny system
ssący zapewnia bezpyłową pracę, a płynna regulacja docisku do podłoża pozwala optymalnie dobrać
warunki pracy urządzenia.
dane techniczne

BKF Roto 200 L
430 mm (17")
154 obr./min.
40,8 g/cm2
1300 W
230 V
<54 dB(A)
542 mm
430 mm
1200 mm
15 m
41,5 kg

średnica szczotki
obroty szczotki
nacisk szczotki max
moc silnika
zasilanie
poziom hałasu
długość
szerokość
wysokość
długość kabla
waga

Wielofunkcyjne urządzenie czyszczące, przeznaczone do czyszczenia i konserwowania posadzek
twardych i tekstylnych. Maszyna czyści, dezynfekuje,
konserwuje i poleruje powierzchnie twarde (gres,
kamień, ceramika, drewno, linoleum i inne tworzywa sztuczne), pierze, czyści i czesze dywany.
dane techniczne

BKF Poli C150
505 mm (20")
1500 obr./min.
5 kg
1300 W
230 V, 50 Hz
<56 dB(A)
790 mm
560 mm
1130 mm
15 m
44 kg

szerokość czyszczenia
wydajność teoretyczna
obroty szczotek
nacisk szczotek max
ilość szczotek
moc silnika
zasilanie
poziom hałasu
poj. zbiorn. detergentu / zanieczyszczeń
wymiary (dł./szer./wys. - bez rączki)
długość kabla

Duplex 340
280 mm
2
180 m /h
650 obr./min.
26 kg
2
1000 W
230 V
64 dB(A)
4,2 l / 2,8 l
430/ 340/ 240 mm
12 m
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