BD 38/12 C BP PACK
Trọng lượng nhẹ, hoạt động êm ái và nhanh nhẹn: Máy chà sàn liên hợp BD 38/12 C với đầu chà được trang bị pin lithium-ion sạc nhanh, hiệu
suất cao và chế độ Eco!efficiency.

Mã đặt hàng

1.783-430.0

■ chế độ Eco!efficiency

Thiết bị
Chổi dạng đĩa



Bề rộng vận hành của chổi (mm)

mm

380

Hệ thống bình kép



Bề rộng vận hành máy hút (mm)

mm

480



Công suất nạp (W)

W

500

Ắc-quy và bộ sạc theo máy được bao
gồm
Bánh xe di chuyển



Ắc-quy

V / Ah

25,2 / 21

Chổi cao su cong



Loại ắc-quy

4039784944541

Li-Ion

Thời gian sử dụng pin

h

max. 2

Hiệu suất diện tích tối đa (m2/h)

m²/h

1520

Hiệu suất diện tích thực tế

m²/h

760

Bình nước sạch/bẩn

l

12 / 12

Áp lực tiếp xúc chổi

g/cm² / kg

25 – 30 / 16 – 20

Tốc độ chải

U/min

180

Áp suất tiếng ồn

dB(A)

65

Mức tiêu thụ nước

l/min

1

Loại truyền động

Ắc-quy

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)

kg

42

Kích thước (D × R × C)

mm

995 × 495 × 1090

Thiết bị cần được tư vấn sử dụng chuyên sâu



Có bao gồm khi giao hàng
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Thông số kỹ thuật

Công nghệ đĩa chà đáng tin cậy

Pin lithium-ion hiệu suất cao

Bao gồm bộ sạc theo máy hiệu suất cao

■ Khả năng làm sạch tuyệt vời trên các lớp phủ sàn mịn.

■ Hoàn toàn không cần bảo trì mặc dù tuổi thọ sử dụng

■ Bộ sạc luôn sẵn có; luôn luôn có thể sạc ắc-quy.

■ Bàn chải bao gồm trong phạm vi cung cấp

lâu hơn ba lần so với pin thông thường.
■ Sạc cấp tốc (sạc đầy trong ba giờ, đầy một nửa trong

một giờ).
■ Có thể sạc tạm thời hoặc từng phần khi cần thiết.

■ Có thể được sạc đầy trong ba giờ hoặc sạc bán phần

trong một giờ. (Có thể sạc tạm thời bất cứ lúc nào.)
■ Bộ sạc tự động tắt. Không tiêu tốn năng lượng ở chế

độ nghỉ.
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■ Phù hợp sử dụng với các loại bàn chải và miếng lau

PHỤ KIỆN CHO BD 38/12 C BP PACK
1.783-430.0
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Mã đặt hàng
THANH HÚT VÀ CHỔI CAO SU
Chổi cao su cho thanh hút



Suction lip set BD 38/12, Chống dầu, có rãnh, 690 mm

1

4.037-118.0

Bộ môi hút Linatex BD 38/12, Linatex®, 690 mm

2

4.037-130.0

Kết quả lau và hút tốt nhất: Bộ môi hút Linatex®. Chất lượng chống rách và lý tưởng cho lớp phủ sàn định hình.



3

6.654-294.0

Pin cực nhẹVà tuổi thọ cao. Có thể sạc một phần bất kỳ lúc nào. Sạc nhanh.



Bàn chải đĩa, trung bình, Đỏ, 385 mm

4

6.907-151.0

Bàn chải đĩa, cứng vừa, màu đỏ, đường kính 385 mm. Để sử dụng bình thường. Cũng thích hợp cho các sàn nhạy
cảm. Lông: Polypropylene, dày 0,6 mm, dài 40 mm.



Bàn chải đĩa, rất mềm, Trắng, 385 mm

5

6.907-154.0

Để làm sạch sàn nhạy cảm và đánh bóng.



Bàn chải đĩa, mềm, Trắng tự nhiên, 385 mm

6

6.907-153.0

Làm bằng sợi tự nhiên, để làm sạch bằng việc phun và để đánh bóng.



Bàn chải đĩa, Cứng, Đen, 385 mm

7

6.907-152.0

Cứng, dùng cho các vết bẩn nặng và để làm sạch sâu. Chỉ dành cho sàn không nhạy cảm.



8

6.905-060.0

5 miếng pad Microfibre, màu trắng có lỗ ở giữa, đường kính 356 mm. Sức mạnh làm sạch tuyệt vời. Đồng thời làm
sạch hiệu quả gạch đá mỹ nghệ. Thích hợp cho, ví dụ: D 65.





PIN KÉO VÀ BỘ SẠC
Ắc quy
Pin LI-ION, 25,2 V, 21 Ah, Không bảo dưỡng
BÀN CHẢI ĐĨA CHO BD

ĐỆM ĐĨA/ BẢNG DẪN ĐỘNG ĐỆM
Đệm vi sợi
Miếng pad Microfibre, Trắng, 356 mm
Đệm
Pad, mềm trung bình, Đỏ, 356 mm

9

6.369-003.0

5 miếng pad, mềm vừa, màu đỏ, đường kính 356 mm. Để làm sạch tất cả các sàn.

Pad, cứng trung bình, Xanh lá, 356 mm

10

6.369-002.0

5 miếng pad, cứng trung bình, màu xanh lục. Đường kính 356 mm. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. 
Thích hợp cho, ví dụ: D 65.

Pad, Cứng, Đen, 356 mm

11

6.369-001.0

5 miếng pad, cứng, màu đen, đường kính 356 mm. Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Thích hợp cho, 
ví dụ: D 65.

12

6.907-150.0

Để làm sạch bằng miếng pad. Với khớp nối thay đổi nhanh chóng và khóa trung tâm.



Miếng kim cương, Thô, Trắng, 356 mm

13

6.371-250.0

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, 356 mm

14

6.371-251.0

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.

Bảng dẫn động đệm
Bảng ổ đĩa pad, 355 mm

 Có bao gồm khi giao hàng

 Phụ kiện đang có hàng
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Pad kim cương

PHỤ KIỆN CHO BD 38/12 C BP PACK
1.783-430.0
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Mã đặt hàng
ĐỆM ĐĨA/ BẢNG DẪN ĐỘNG ĐỆM
Pad kim cương
Miếng kim cương, Mềm, Xanh lá, 356 mm

15

6.371-235.0

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



16

2.641-811.0

Sau khi kết nối với vòi, chất làm sạch có thể được đổ đầy vào bể nước ngọt và pha loãng theo yêu cầu. Cũng có thể
được sử dụng với bộ phụ kiện hệ thống chiết rót. Bao gồm bộ ngăn dòng chảy ngược (DIN EN 1717).



17

5.388-133.0

Với eco! Zero để làm sạch trung hòa với khí hậu: bù đắp cho lượng CO2 được tạo ra bằng cách sử dụng máy,



PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD
Dosing aids
Trạm định lượng chất làm sạch DS 3
Khác
Bộ bổ trợ sinh thái! Zero

chúng tôi hỗ trợ các dự án bảo vệ khí hậu trên toàn thế giới.
Ống chiết rót

18

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.



19

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.



ĐƠN VỊ PHUN

 Có bao gồm khi giao hàng

 Phụ kiện đang có hàng
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Bình bơm xịt

