BKF Baby
zmywarki do posadzek

Czysta posadzka
dzień po dniu
- skuteczne osuszanie
- doskonała zwrotność
- praca non stop (Baby BX)

Wydajność teoretyczna

1240 m2/h
Szerokość czyszczenia

345 mm

345 mm
Zbiorniki na wodę czystą / brudną

15/16 l

15/16 (12,5/13,5*) l
Szczotka talerzowa

1 szt.

1 szt.
Nacisk szczotki

25 kg

170
obr./min.

Obroty szczotki

170 / 145* obr./min.

1-2 h
Zasilanie elektryczne*

230 V

praca non-stop (Baby 35 BX):
1. na bateriach (1-2 h*) lub
2. na kablu (ładowanie baterii w trakcie pracy)

max 25 / 30* kg

Zasilanie bateryjne - czas pracy
24V/28-35Ah

BKF Baby to linia najmniejszych zmywarek do posadzek
prowadzonych przez operatora, zasilanych elektrycznie (Baby
E), bateryjnie (Baby B) lub bateryjnie-kablowo (Baby BX).
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 (1-2 h*) lub na kablu (ładowanie
baterii w trakcie pracy). Brak efektu pamięci w przypadku
baterii zastosowanych w Baby BX sprawia, że można je
doładowywać dowolną ilość razy bez względu na stopień ich
naładowania, bez obawy o spadek pojemności.

230 V, 50 Hz
* wersja Baby E

* 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.

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 oraz
ułatwia dostęp do baterii,
- wygodny wlew detergentów i odpływ nieczystości,
- wbudowany prostownik (wersja BX)

BKF Baby

wytrzymałość
- zbiornik z czystego PE 8,5 mm,
- koła zabezpieczone przed kurzem i wilgocią,
- zespół mocujący szczotek z aluminium
komfort
- regulowana, składana rączka, ułatwia transport i przechowywanie,
- możliwość ustawienia maszyny w pionie
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szerokość czyszczenia
szerokość ssawy
wydajność teoretyczna
średnica szczotki
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)
zasilanie / baterie
masa maszyny (z baterią)
poziom hałasu

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

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

685 mm
490 mm
382 mm
230 V, 50 Hz
44 kg
<70 dB(A)

745 mm
550 mm
382 mm
24 V, 25 Ah / 35 Ah
65 / 70 kg
<70 dB(A)

demontowalny zbiornik zanieczyszczeń ułatwia
dostęp do baterii i wlewu zbiornika detergentów

małe gabaryty i składana rączka ułatwiają
transport i przechowywanie

akcesoria

szczotka PPL
nienasiąkliwa, wysoka
odporność na ścieranie;
średnica 345 mm;
grubość włosia 0,6-0,9 mm

szczotka Tynex
silnie zabrudzone
podłogi twarde;
średnica 345 mm

rzep do padów
do pielęgnacji gładkich
powierzchni;
średnica 335 mm;
pady 13’’ (330 mm)

