BDP 50/1500 C
Máy siêu tốc BDP 50/1500 C chuyên đánh bóng sàn nhanh hơn 30% so với thiết bị cao tốc thông thường.

Mã đặt hàng

1.291-141.0

■ Vận hành không bụi nhờ vào tính năng hút bên trong máy

Thiết bị
Mâm truyền động có khóa giữa



Bề rộng vận hành

mm

510

Hút bụi



Bề rộng vận hành máy hút (mm)

mm

560

Vận hành theo ống dẫn



Hiệu suất diện tích tối đa (m2/h)

m²/h

900

Tốc độ chải

U/min

1500

Áp lực tiếp xúc chổi

g/cm²

4

Công suất nạp (W)

W

1100

Áp suất tiếng ồn

dB(A)

56 – 61

Loại dòng điện (Ph/V/Hz)

V / Hz

230 / 50

Loại truyền động

4039784471085

Vận hành theo ống dẫn

Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)

kg

35,4

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)

kg

39,8

Kích thước (D × R × C)

mm

760 × 550 × 1250

Thiết bị cần được tư vấn sử dụng chuyên sâu



Có bao gồm khi giao hàng
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Thông số kỹ thuật

Áp lực tiếp xúc tự động

Tốc độ đánh bóng cao

■ Tấm chắn đảm bảo bụi đánh bóng luôn ở bên dưới

■ mâm truyền động đệm được gắn đàn hồi. Áp lực tiếp

■ 1.500 vòng/phút đem lại kết quả đánh bóng hoàn hảo.

máy. Bụi được thu gom trong thùng chứa bụi thông
qua cơ chế hút bụi thụ động để giảm tác động gây bụi
trong khi đánh bóng.
■ Số bụi thu gom được có thể dễ dàng trút đổ - túi lọc có

thể tái sử dụng.

xúc được điều chỉnh tự động để đạt được kết quả
đánh bóng nhất quán.
■ Tấm đệm giúp duy trì khả năng tiếp xúc tối ưu và bám

sát bất kỳ mặt sàn gồ ghề nào.
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Hệ thống hút bụi tích hợp

PHỤ KIỆN CHO BDP 50/1500 C
1.291-141.0

1

2

8

9

3

4

5

6

7

Mã đặt hàng
ĐỆM ĐĨA/ BẢNG DẪN ĐỘNG ĐỆM
Đệm
Pad, mềm trung bình, Đỏ, 508 mm

1

6.369-079.0

Mềm vừa, để làm sạch ướt tất cả các bề mặt và để làm sạch bằng phun.



Pad, mềm, Trắng, 508 mm

2

6.371-320.0

Không có hạt, để đánh bóng sàn. Phù hợp với D 51.



Pad, mềm, Be, 508 mm

3

6.369-468.0

Với các hạt mịn cho kết quả đánh bóng hoàn hảo trên sàn.



Pad, mềm, Trắng tự nhiên, 500 mm

4

6.371-146.0

Với tóc tự nhiên, để đánh bóng. Loại bỏ hiệu quả các vết xước.



Miếng kim cương, Thô, Trắng, 508 mm

5

6.371-260.0

Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ, cho bề mặt sạch, bóng mịn. Để chuẩn bị bề mặt trước khi sử
dụng miếng pad màu vàng. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh cho quá trình kết tinh cơ bản.



Miếng kim cương, trung bình, Vàng, 508 mm

6

6.371-261.0

Để làm sạch / phục hồi thô. Loại bỏ các vết xước nhỏ để có bề mặt đồng nhất và sáng bóng hơn. Để chuẩn bị bề mặt 
trước khi sử dụng miếng kim cương xanh. Cũng thích hợp như một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.

Miếng kim cương, Mềm, Xanh lá, 508 mm

7

6.371-240.0

Để dễ dàng đánh bóng sàn nhiều lớp, đá mài và bề mặt đá tự nhiên. Để bảo dưỡng vệ sinh sau khi sử dụng miếng
lót màu trắng và vàng. Là một tấm kết tinh để kết tinh có độ bóng cao.



8

6.670-020.0

Đối với ứng dụng xịt rửa tiện lợi.



9

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.



Pad kim cương

PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD
Khác
Bộ phận phun trước
ĐƠN VỊ PHUN

 Có bao gồm khi giao hàng

 Phụ kiện đang có hàng
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Bình bơm xịt

