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NOPEA LATAUSTASAINEN 
LAATU

TURVALLISUUS

TEHOKKUUS TUOTTAVUUS

LITIUMIONIAKUT -  
TEHOKKAAMPAA, HELPOMPAA JA  
TALOUDELLISEMPAA SIIVOAMISTA

Tehokkuus
 ■ Kevyempi paino ja pienempi tekniikan  

vaatima tila

 ■ Akun kapasiteetista hyödynnettävissä  
täydet 100 % 

 ■ Vähemmän ylimääräistä painoa, ei koneen 
mukana kulkevaa hukkakapasiteettia

Tuottavuus
 ■  Vähemmän käyttökatkoksia ja huoltotaukoja
 ■ Lataus- ja siivousajan optimointi pikalaturin 

avulla

Nopea ja joustava lataus 
 ■ Mahdollisuus pikalataukseen  

(vain kahdessa tunnissa)

 ■ Enemmän käyttötunteja päivässä
 ■ Lisää joustavuutta koneen hyödyntämiseen

Turvallisuus
 ■  Aina turvallinen toiminta, ei kosketusta  

vaarallisiin aineisiin, ei vapautuvia kaasuja

 ■ Asennus pysty- tai vaaka-asentoon, korkea 
suojausluokka IP67 

 ■ Parempi tärinän- ja iskunkesto verrattuna  
perinteiseen akkuteknologiaan

Tasainen laatu
 ■ Pienemmät akun vaihtokustannukset
 ■ Vähemmän seisonta-aikoja, optimoidut  

kokonaiskäyttökustannukset

 ■ Välilataukset mahdollisia akkua vaurioitta-
matta

Viiden vuoden takuuaika
 ■ Luotettavaa laatua
 ■ Sijoita huolettomuuteen ja hallitse  

käyttökustannukset

Taloudellinen ja tehokas koneellinen siivoaminen edellyttää, että laitteet ovat aina käytettävissä, kun niitä 
tarvitaan. Litiumioniakut takaavat yhdistelmäkoneillesi korkean käyttöasteen, minimoivat käyttökatkokset 
ja vähentävät merkittävästi huoltokustannuksia. Hallitset paremmin elinkaarikustannukset ja saat enemmän 
aikaa keskittyä oleelliseen.
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Koneen elinkaari 7 vuotta

Kustannukset

Koneen elinkaari 7 vuottaA
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Akkujen käyttöajan kehitys

Akun rakenteen ja sisäisen vastuksen kasvamisen vuoksi
akun ajoaika ei lyhene lineaarisesti käytön aikana

Lyijyhapon vaihto: kasvavat kustannukset ja ennakoimattomat seisonta-ajat

Litiumioniakku

Lyijyakku



AKUN KÄYTTÖIKÄ JOPA NELJÄ KERTAA PIDEMPI*
 ■ Jopa 3 800 syklin käyttöikä 70 % purkautumisasteella
 ■ Lyijyakut saattavat kestää vain 500-900 lataussykliä  

70 % purkautumisasteella

 ■ Huomattavasti vähemmän ennakoimattomia huoltoja, 
entistä pienemmät käyttökustannukset 

* Verrattuna perinteisiin lyjyakkuihin.

OPTIMAALINEN TUOTTAVUUS
 ■ Tehokkaan, nopean pikalatauksen (lisävaruste) ansiosta 

tyhjäkäyntiajat saadaan vieläkin pienemmiksi

 ■ Erinomaisen joustavuuden ansiosta kone on nopeasti  
valmiina uuteen käyttökertaan 

YKSINKERTAINEN KÄYTTÄÄ
 ■ Ei vaadi määrättyä purkaus- tai lataussykliä, välilataukset 

mahdollisia  

 ■ Ei vapautuvaa kaasua latauksen aikana 
 ■ Huoltovapaa tekniikka

Yhdistelmäkoneiden litiumioniakut nostavat tuotta- 
vuutesi uudelle tasolle ja vähentävät huomattavasti 
laitekantasi elinaarikustannuksia. Takaisinmaksuaika on 
sitä lyhempi, mitä enemmän hyödynnät koneellista 
siivoamista päivittäisessä työssä.

YHDISTELMÄKONEET 
LITIUMIONIAKULLA
Hyödynnä koneellisen siivoamisen 
hyödyt maksimaalisesti. Yhdistelmäkoneiden 
kaikki ominaisuudet ja täysi kapasiteetti ovat
aina käytössäsi.

KESTÄVÄ JA TEHOKAS: TEKNIIKKA,  
JOHON VOIT AINA LUOTTAA
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