BRC 30/15 C
Máy vệ sinh thảm kiểu dáng nhỏ gọn cho phép vệ sinh tách tia nhanh chóng và kinh tế; đồng thời rất lý tưởng để xử lý các đốm bẩn và vệ sinh
tạm thời mặt thảm với công nghệ phun sơ bộ I-Capsolation. Là sản phẩm rất kinh tế để vệ sinh những diện tích từ 200 đến 800 m².

Mã đặt hàng

1.008-057.0

■ Nhỏ gọn, phù hợp với diện tích trung bình

Thiết bị
4039784557192

Hướng vận hành

150

Số lượng con lăn

Hiệu suất diện tích (vệ sinh cơ bản /
vệ sinh trung cấp "iCapsol") (m2/h)

m²/h

Lưu lượng khí (l/s)

l/s

46

Lực hút (mbar/kPa)

mbar / kPa

300 / 30

Áp lực phun, vệ sinh sâu (bar)

bar

3,5

Tốc độ phun, vệ sinh sâu (l/min)

l/min

1

Bề rộng vận hành máy hút (mm)

mm

315

Bình nước sạch/bẩn

l

15 / 17

Công suất tua-bin (W)

W

1130

Công suất mô-tơ chổi

W

76

Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)

kg

36

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)

kg

35,5

Kích thước (D × R × C)

mm

920 × 360 × 750



Thiết bị cần được tư vấn sử dụng chuyên sâu

Có bao gồm khi giao hàng

Lùi
Stück

1
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Thông số kỹ thuật

Kích thước nhỏ gọn

■ Chổi lăn hỗ trợ hoạt động vệ sinh chuyên sâu.

■ Lý tưởng để sử dụng ở các khu vực từ 200 đến 800

■ Chổi lăn dạng phao cung cấp hiệu suất vệ sinh đồng

nhất.
■ Phục hồi sợi vải, trả lại bộ mặt mới cho thảm.

m².
■ Dễ cất đặt.
■ Dễ vận chuyển.
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Hiệu suất vệ sinh cao

PHỤ KIỆN CHO BRC 30/15 C
1.008-057.0

1

2

3

4

Mã đặt hàng
BÀN CHẢI LĂN CHO BR
Bàn chải con lăn, 300 mm

1

8.621-604.0

Tiêu chuẩn, màu đen, phù hợp với mọi loại thảm.



2

8.631-030.0

Đối với công cụ sàn 4.130-061.0 và tay cầm có kích hoạt 4.130-163.0.



3

4.130-163.0

Để làm sạch vải bọc bằng Puzzi 400 / E và Puzzi 400 K, với bộ giảm lưu lượng nước 3.637-029.0 – ngoại trừ Puzzi
400 K.



4

4.440-644.0

Toàn bộ, khớp nối kim loại.



MÁY GIẶT THẢM
Phụ kiện khác
Bộ chuyển đổi
Phụ kiện làm sạch nệm
Đầu hút tay
Ống hút phun

 Có bao gồm khi giao hàng

 Phụ kiện đang có hàng

 Chất tẩy rửa
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Ống phun/hút, 4 m

