wszystko do sprzątania - sektor horeca

zmywarki do posadzek, zamiatarki

Baby 35 B / BX

Ruby 55 B / BT

Szerokość czyszczenia
Szerokość ssawy
Wydajność teoretyczna
Średnica szczotek
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 maszyny
Masa maszyny (z bateriami)
Poziom bezpieczeństwa
Poziom hałasu

baby 35 B / BX
345 mm
410 mm
2
1240 m /h
1 x 345 mm
170 obr./min.
max 25 kg
180 W
-półautomat.
-2%
300 W
120 mbar
15 l
15,5 l

ruby 55 B / BT
550 mm
790 mm
2
1925 / 2200 m /h
2 x 285 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

745 mm
550 mm
382 mm
24 V, 25 Ah / 35 Ah

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

65 kg

BKF Baby 35 B / BX to najmniejsze zmywarki w ofercie BKF. Prowadzone przez operatora, zasilane
bateryjnie (wersja 35 B) lub bateryjnie-kablowo (wersja 35 BX). Nadają się do codziennej pielęgnacji
i zmywania małych obiektów, wąskich przejść itp. Nowatorskie rozwiązanie zasilania w wersji 35 BX
pozwala na pracę non-stop: na bateriach (1-2 h) lub na kablu (ładowanie baterii w trakcie pracy).
- Łatwy dostęp do wlewu zbiornika detergentów i do baterii (demontowalny zbiornik zanieczyszczeń).
- Antypoślizgowe koła, zabezpieczone przed kurzem i wilgocią, nie pozostawiające smug.
BKF Ruby 55 B / BT to proste w obsłudze i bezpieczne zmywarki zasilane bateryjnie. Bardzo
zwrotna, zdolna do manewrowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
- Ciągłość pracy na baterii około 3-4 godziny.
- Wyciszona praca silnika ssącego (patent).
- Idealny dostęp do zbiornika na czystą i brudną wodę.
- Licznik motogodzin i poziom naładowania baterii.
- Manualna regulacja kąta nachylenia szczotek.
- Występują w wersji z trakcją (Ruby 55 BT) lub bez trakcji (Ruby 55 B).

Matrix 900 TRS to zamiatarka ręczna, przeznaczona do małych obiektów zewnętrznych
i wewnętrznych - parkingów, chodników wewnętrznych, placyków, obiektów handlowych (również
powierzchni tekstylnych) itp.
- Całkowicie ręczna obsługa.
- Zbiera piasek i drobny pył.
- Obudowa z plastiku odpornego na uderzenia.
Matrix 900 TRS
3150 m /h
- Szczotki wykonane z odpornego na ścieranie Wydajność teoretyczna
Napęd
ręczny
poliamidu.
System zamiatania
TRS
- Łatwa w obsłudze i serwisowaniu.
Szerokość zamiatania:
- Bezawaryjna przekładnia łańcuchowa.
- bez szczotek bocznych
500 mm
2

Matrix 900 TRS
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- z 1 szczotką boczną
- z 2 szczotkami bocznymi
Przełożenie napędu
Zbiornik na zanieczyszczenia
Wydajność praktyczna
(60% wydajności teoret.)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga

700 mm
900 mm
łańcuchowa
50 l
2
2000 m /h
1091 x 760 x 416 mm
30 kg

odkurzacze, szorowarki, urządzenia wielofunkcyjne

Napięcie zasilania
Maksymalna moc silnika
Podciśnienie
Przepływ powietrza
Pojemność zbiornika
Zbiornik detergentu
Materiał zbiornika
Moc pompy
Poziom hałasu
Stopień ochrony
Długość przewodu elektr.
Waga

Leo
230-240 V, 50 Hz
1300 W
2600 mm H2O
3
200 m /h
10 l
-PPL
-57 dB(A)
-8m
8,5 kg

Hippo
230-240 V, 50 Hz
1200 W
2200 mm H2O
3
170 m /h
29 l
6,2 l
PPL
48 W
IP x4
8,5 m
9,5 kg
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LEO - AKCESORIA STANDARDOWE (Ø 36)
1. wąż ssący szary z 1 końc. SO 07993 G-G52
2. ssawa dwufunkcyjna
SO 0632T G52
3. rura zgięta (rękojeść)
SO 06158 G52
4. rura prosta (2 szt.)
SO 06240 G52
5. ssawka do tapicerki
SO 00616 G52
6. ssawka szczelinowa
SO 00617 G17
7. ssawka okrągła z włosiem SO 00004 G52
8. filtr cartridge
SO 07847
AKCESORIA OPCJONALNE
9. worek papierowy
SO 07882

Wydajność teoretyczna
Szerokość szczotek
Średnica szczotek
Obroty szczotek
Moc silnika
Pojemność zbiornika
- na detergent
- na zanieczyszczenia
Nacisk szczotek
Wymiary
Masa całkowita
Długość kabla elektr.
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HIPPO - AKCESORIA STANDARDOWE (Ø 36)
1. wąż ssący (szary) z 1 końcówką SO 01685G
2. klips do wężyka detergentu
SO 00705
3. rękojeść z zaworem natryskowym SO 06180
4. rura prosta
SO 06240
5. rura wygięta
SO 06261
6. ssawa 2-funkcyjna
SO 00632B
7. ssawa szczelinowa
SO 00617
8. ssawa do tapicerki
SO 00616
9. ssawa okrągła z włosiem
SO 00004
10. ssawa do prania tapicerki
SO 06174
11. zbiornik detergentu
SO 02638
12. ssawa do prania dywanów
SO 02706
13. nakładka do posadzek
SO 02707
14. wężyk detergentu
SO 05054/Z
15. filtr poliestrowo-bawełniany
SO 03293

Duplex 340
180 m2/h
280 mm
100 mm
650 obr./min.
1000 W
4,2 l
2,8 l
26 kg
340 / 240 / 430 mm
22 kg
12 m

Napięcie zasilania
Moc
Obroty
Nacisk
Średnica padów
Waga
Poziom hałasu
Długość kabla elektr.

Hippo

LEO® to mały odkurzacz do zbierania zanieczyszczeń suchych. Niski poziom hałasu oraz wysoka
wydajność czynią z odkurzacza LEO® wartościowe narzędzie w ręku każdego prawdziwego
profesjonalisty. Posiada zbiornik wykonany z PPL oraz gumowe koła nie powodujące hałasu.
Pracuje w dwóch pozycjach - poziomej (przy sprzątaniu posadzek) oraz pionowej (przy sprzątaniu
schodów). Opcjonalnie wskaźnik zapełnienia worka.
HIPPO to odkurzacz piorący do zastosowań profesjonalnych i domowych, stworzony z myślą
o kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, hoteli, sklepów, itp. Spełnia
wysokie wymogi stawiane w zastosowaniach profesjonalnych: posiada mocną konstrukcję,
nowoczesny silnik z niezależnym systemem chłodzenia oraz wielostopniowy system filtracji.
W wyposażeniu standardowym występują wszystkie akcesoria potrzebne do odkurzania,
czyszczenia i prania.

BKF Roto 200 L
230 V, 50 Hz
1300 W
154 obr./min.
2
40,8 g/cm
430 mm / 17 cali
41,5 kg
54 dB(A)
15 m

Duplex to wielofunkcyjne urządzenia czyszczące, przeznaczone do czyszczenia i konserwacji
posadzek twardych oraz tekstylnych. Maszyna czyści, dezynfekuje, konserwuje i poleruje
powierzchnie twarde (gres, kamień, ceramika, drewno, linoleum i inne tworzywa sztuczne
epoksydowe), pierze, czyści i czesze dywany.
- Prosta w obsłudze dzięki nieskomplikowanej budowie.
- Czyści, ściera i osusza dwiema szczotkami przyspieszając efekt sprzątania.
- Lekka i poręczna, z wysuwanym uchwytem ułatwiającym przenoszenie.
- Posiada możliwość dozowania chemii, co zmniejsza koszty sprzątania.
- Dzięki ruchomej rączce można szybko zmieniać kierunek pracy (do przodu / do tyłu).
- Łatwo sprząta brud przy krawędziach ścian i dociera do miejsc trudno dostępnych.
- Jest łatwa w demontażu, co pozwala bez trudu utrzymać maszynę w czystości.

Duplex 340

Roto 200 L

BKF Roto 200 L to klasyczna maszyna szorująca o wszechstronnym
zastosowaniu na każdej posadzce. Poza funkcjami czyszczącymi
posiada możliwość skrobania złogów brudu na sucho, szlifowania
betonu i lastrika oraz cyklinowania parkietu. Istnieje możliwość
dociążenia urządzenia o 10 kg poprzez zastosowanie specjalnego
obciążnika montowanego na zewnątrz (WI 14-110).
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sprzęt ręczny, środki czyszczące

FI 1086A 40 cm
FI 2086A 60 cm

stelaż SPEEDY
FI 8116 - 40x11 cm
FI 1084A 40 cm
FI 2084A 60 cm

wkład z mikrofazy
MIKRO-ACTIV
FI PN07010

SPILO - zestaw do odkurzania

wózek FILMOP

FI 1400A stelaż, 40 cm
FI 1600A stelaż, 60 cm

FI 8018

miotła VERDE
(miękki włos)

wózek-śmietniczka
POKER

FI 9045

FI 8018

ARKA 15

MAXI Top-Down

HOTEL 813

HOTEL ALPHA 5301-06

FI 6LP1285A

FI MP8020A

FI HP3363E

FI 0300HA5301U06

HIGIENA LINE

HIGIENA KUCHNI

konserwacja posadzek
codzienne mycie posadzek i powierzchni delikatnych
mycie i pielęgnacja wyposażenia wnętrz i powierzchni szklanych
usuwanie intensywnych zabrudzeń
higiena sanitariatów, odświeżacze powietrza
pranie dywanów, wykładzin i tapicerek
higiena rąk
mycie i pielęgnacja wyrobów ze skóry i drewna
higiena basenów

preparaty do ręcznego mycia naczyń
preparaty do mycia naczyń w zmywarkach
płyny do płukania i nabłyszczania naczyń
odkamieniacze
preparaty do zanieczyszczeń smolistych
płyny dezynfekująco-myjące
preparaty myjące
mydła i płyny dezynfekujące do rąk

BKF sp. z o.o.
Skarbimierzyce 22, 72-002 Dołuje
tel. +48 91 8147 100
fax +48 91 8147 133
handel@bkf.pl
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