
BDS 43/180 C ADV
Thiết bị đĩa chà đơn có công suất lớn, cực khỏe với hệ truyền động bánh răng hành tinh không cần bảo dưỡng cho mọi mục đích vệ sinh

Mã đặt hàng 1.291-226.0

■   Mạnh mẽ và linh hoạt

Thông số kỹ thuật
4039784652651

Loại truyền động Vận hành theo ống dẫn

Bề rộng vận hành của chổi mm 430

Chiều cao vận hành mm 90

Tốc độ chải rpm 180

Áp lực tiếp xúc chổi g/cm² / Kg 38 / 43

Áp suất tiếng ồn dB(A) 65

Loại dòng điện V / Hz 220 – 240 / 50

Kích thước (D × R × C) mm 660 × 430 × 1180

Thiết bị
Bình chứa, tùy chọn l 10

Vận hành theo ống dẫn 
 Có bao gồm khi giao hàng     

Đuôi cáp và cáp kéo dài 15 m

■ Cáp kéo dài có mặt ở khắp nơi và thay thế cực dễ

■ Không cần thiết phải sửa chữa thiết bị (chi phí bảo
dưỡng thấp)

■ Dây nguồn dài 15 m được bao gồm khi giao hàng

Mô-tơ hiệu suất cao và giá bánh răng hành

tinh toàn bằng kim loại

■ Thiết kế cực kỳ bền khỏe.

■ Mô-men xoắn cho phép vệ sinh hiệu quả.

■ Không cần bảo dưỡng

Bình chứa (tùy chọn) trên vỏ mô-tơ

■ Trọng lượng được phân bố ở trung tâm làm tăng áp
lực tiếp xúc nhưng vẫn dế dàng vận chuyển

■ Khả năng tiếp cận rất tốt, loại bỏ nhanh chóng với tay
cầm. Có thể đổ đầy một chậu nước.

■ Có màn hình hiển thị mức nạp để điều khiển mực
nước liên tục
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Mã đặt hàng

FILTER BAGS

Túi lọc giấy

Túi lọc bụi, 10 × , BDP 43/450, BDS 43/Duo, BDS
43/180, BV

1 6.904-403.0 Túi lọc giấy ít bụi tiết kiệm (x10), loại bụi L, thích hợp sử dụng cho máy hút bụi đeo vai BV 5/1. 

PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD

Khác

Cáp kéo dài 2 6.647-022.0 Cáp kéo dài, 20 m, 3x1,5 mm². Với phích cắm chân tiếp đất chống văng nước, giảm căng thẳng và chống gấp khúc. 
Ống chiết rót 3 6.680-124.0 Ống chiết rót 1.500 mm để dễ dàng đổ đầy thiết bị từ vòi nước. Với khớp nối côn phổ quát cho tất cả các vòi tiêu

chuẩn.


Trọng lượng bổ sung, 10 kg 4 2.642-802.0 Trọng lượng thêm 10 kg làm tăng áp suất tiếp xúc, giúp cho việc loại bỏ lớp phủ, mài, kết tinh, v.v. hiệu quả hơn có
thể.



BỘ DỤNG CỤ

Bộ phụ tùng khác

Bộ hút 43cm/ 17"Adv 5 2.642-674.0 Bộ phận hút chống bụi khi đánh bóng hoặc kết tinh. 
Vòng hút 43 cm/17" 6 4.071-223.0 Giảm sự phát triển của bụi khi chà nhám, kết tinh, đánh bóng hoặc làm sạch kết hợp với máy hút bụi khô và ướt hoặc

bộ phận hút.


BÀN CHẢI ĐĨA CHO BD

Bàn chải đĩa, trung bình, Đỏ, 430 mm 7 6.369-895.0 Bàn chải chà. 
Bàn chải đĩa, Cứng, Đen, 430 mm 8 6.369-898.0 Bàn chải chà sàn, GRIT. 
Bàn chải giặt thảm, mềm trung bình, Xanh da
trời/trắng, 430 mm

9 6.369-896.0 Bàn chải giặt thảm. 

ĐỆM ĐĨA/ BẢNG DẪN ĐỘNG ĐỆM

Đệm vi sợi

Pad micro-fibre set 5x D 432, Trắng, 430 mm, 5 x 10 6.371-346.0 
Đệm

Pad, mềm, Xanh da trời, 432 mm, 5 x 11 6.369-471.0 5 miếng pad, mềm, màu xanh. Đường kính 432 mm. Để làm sạch tất cả các sàn. 
Pad, mềm trung bình, Đỏ, 432 mm, 5 x 12 6.369-470.0 5 miếng pad, mềm vừa, màu đỏ, đường kính 432 mm. Để làm sạch tất cả các sàn. 
Pad, cứng trung bình, Xanh lá, 432 mm, 5 x 13 6.369-472.0 5 miếng pad, cứng trung bình, màu xanh lục, đường kính 432 mm. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. 
Pad, Cứng, Đen, 432 mm, 5 x 14 6.369-473.0 5 miếng pad, cứng, màu đen, đường kính 432 mm. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. 

 Có bao gồm khi giao hàng      Phụ kiện đang có hàng     

PHỤ KIỆN CHO BDS 43/180 C ADV
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Mã đặt hàng

ĐỆM ĐĨA/ BẢNG DẪN ĐỘNG ĐỆM

Bảng dẫn động đệm

Bảng ổ đĩa pad, 430 mm 15 6.369-899.0 Tấm điều khiển pad (tốc độ thấp) để làm sạch với các tấm pad sử dụng máy lên đến 200 vòng / phút. Đường kính
420 mm. Với khớp nối thay đổi nhanh chóng và khóa trung tâm.



16 6.369-901.0 Tấm điều khiển pad để làm sạch với các tấm pad sử dụng máy lên đến 500 vòng / phút và ở các tốc độ khác nhau
(tốc độ bộ đôi). Đường kính 430 mm. Với tấm móc, khớp nối thay đổi nhanh chóng và khóa trung tâm.



Pad kim cương

Miếng kim cương, Thô, Trắng, 432 mm, 5 x 17 6.371-256.0 Pad kim cương trắng (thô) có đường kính 432 mm để làm sạch và phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ, cho bề
mặt sạch, bóng mịn.



Miếng kim cương, trung bình, Vàng, 432 mm, 5 x 18 6.371-257.0 Pad kim cương màu vàng (vừa) có đường kính 432 mm để làm sạch và phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ và
đảm bảo bề mặt đồng nhất và sáng bóng hơn.



Miếng kim cương, Mềm, Xanh lá, 432 mm, 5 x 19 6.371-238.0 Pad kim cương xanh (tốt) có đường kính 432 mm. Để dễ dàng đánh bóng sàn nhiều lớp, đá mài và bề mặt đá tự
nhiên.



Pads melamine

pad melamine 20 6.371-023.0 Bộ pad Melamine có đường kính 432 mm dành cho máy một đĩa có chiều rộng làm việc 43 cm và máy chà sàn liên
hợp của chúng tôi với đầu bàn chải D 43. Để làm sạch bề mặt vi xốp.



Phụ kiện xử lý cát

Ván nhám 21 6.369-934.0 Đối với sàn bê tông. 
Bảng ổ đĩa cho giấy nhám 22 6.369-902.0 Với Centerlock để gắn giấy nhám. 
Giấy nhám, 36 grit 23 6.990-008.0 Thô, 36 sạn. Để chà nhám ban đầu của sàn gỗ. 
Giấy nhám, 60 grit 24 6.990-009.0 Vừa, 60 grit. Để chà nhám tạm thời cho sàn gỗ. 
Giấy nhám, hạt 100 25 6.990-007.0 Giấy nhám mịn (tạo hạt: 100) có đường kính 440 mm. Dùng để chà nhám lần cuối cho gỗ trần hoặc chà nhám tạm

thời trước khi trám bít lần cuối.


ĐƠN VỊ PHUN

Bình bơm xịt 26 6.394-409.0 Bình xịt dạng bơm 1 lít – bao gồm bơm và bình tích áp – dễ dàng, phun đều để làm sạch hoặc kết tinh. 

 Có bao gồm khi giao hàng      Phụ kiện đang có hàng     
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