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UUS 40 LIITRISE PAAGIGA

THE BLUE 
     ALL-ROUNDERKOMBINEERITUD 

PÕRANDAPESUMASIN



Uue ja hea manööverdusvõimega 40 liitrise paagiga 

masinaga  on mugav ning lihtne töötada ka väga 

intensiivse ja pikaajalise kasutamise korral. Masinat on 

väga lihtne kasutada ja seadistada ergonoomiliselt sobivaks 

igale töötajale. Seetõttu pakub temaga töötamine 

väiksematel ja keskmise suurusega pindadel kõikidele 

rahulolu. Tavapärane lisavarustuse valik, mis on olnud 

omane ka columbuse eelmise põlvkonna masinatele, tagab 

efektiivse põrandapesu tootlikuse, mis garanteerib tulu.

ISELOOMUSTUS:
 » Lihtne mehaanika: kasutajasõbralik ja kindel igas 

 situatsioonis. Mehaaniline harja -ja imujala allalaske- 

 süsteem tagab minimaalse ajakao nende süsteemide 

 töövalmis seadmiseks.

 » Suur harja surve põrandale, mis tagab väga head 

 põrandapesutulemused ka väga määrdunud 

 tingimustes.

 » Suurepärane imuvõimsus, mille tagab võimas 

 imumootor ja lihtsalt seadistatav kaarekujuline imujalg. 

 See kõik garanteerib kuiva ja puhta põranda masinaga 

 töötamisel kohe imujala taga, millel võib vabalt kohe 

 kõndida.

 » Väga vaikse müratasemega. Masina standardvarustuses 

 on mürasummutusseade, mis eelmise põlvkonnavaru- 

 tuses oli lisaseade. See tagab masina vaikse töö 

 kohtades kus põrandapesumasina poolt tekitatav müra 

 võib olla häiriv.

 » Kiirelt ja lihtsalt seadistatav masina juhthoob, mis tagab 

 ergonoomilise töö kõikidele sõltumata kasutaja 

 füüsilistest iseärasustest.

 » Intuitiivne juhtplokk, mida on lihtne kasutada ja 

 arusaadav kõikidele kasutajatele.

 » Käed vabad nn. Quick Stopp  süsteem standardvarus- 

 tuses kõikidel masinatel, et tagada maksimaalne 

 ohutus ja mugavus kasutajale.

 » Juhthoob on masina korpusele toodud nii lähedale kui 

võimalik selleks, et tagada masina hea liikuvus ka nurkades.

THE BLUE
ALL-ROUNDER
SAMA MUGAV KUI SUUR MASIN JA SAMA KOMPAKTNE NING 
SUUREPÄRASE MANÖÖVERDUSVÕIMEGA KUI VÄIKE MASIN.



Keskkonnasõbralik:

 » Ei liiga palju ega liiga vähe: Elektrooniline vee 

 doseerimise süsteem doseerib alati õige koguse 

 pesuainet harjale.

 » Kaitseb loodust ja sinu rahakotti läbi masinasse 

 integreeritud pesuaine doseerimise süsteemi.

 » Väiksem pesuvee vajadus tuleneb spetsiaalsetest 

 columbuse veekindlatest harjadest ja pritsmekaitmest 

 mis viib pesuvee laialivalguvuse miinimumini.

 » Hügieeniline: noBAC® lisavarutsusena tellitav paak on 

 saadaval tööks eriti kõrgeid hügieeninõudeid nõutavates 

 kohtades.  

Lihtne hoolsada:

 » Harja allapanek ja alt äravõtmine on lihtne, kiire ja 

 puhas. Masin on varutatud patenteeritud automaatse 

 harja allapaneku ja alt äravõtmise mehanismiga. 

 » Masina tööks valmis seadistamine on kiire ja lihtne. 

 Lihtne ligipääs on tagatud pesuaine doseerimis- 

 seadmele.

 » Hügieen on lihtne. Kahe paagiga masinat sh. 

 lisavahenditeta eemaldatavat kaanetihendit on litne ja 

 hügieeniline puhastada ja desinfitseerida vastavalt 

 HACCAP tingimustele.

 » Masinat on funktsionaalselt mugav kasutada. 

 Mustavee väljalaskevoolik on toodud küljele. 

 » Hooldada on lihtne. Mustavee paak avaneb küljele, 

 et juurde pääseda masina akudele, imumootorile ja 

 harjamootorile. 

 » Paindlik kasutus. Masinal on standardvarustuses 

 integreeritud akude laadija.

TÜÜPILINE COLUMBUS:

AUTOMAATNE 
HARJAVAHETAMISE SEADE

LIHTNE 
MEHAANIKA

GER
MADE IN
GERMANY

IDEAALNE PÕRANDAPESUVÕIME 
NURKADES

ERGONOOMILINE 
TÖÖTAMISEL

VÕIMAS 
IMUVÕIME

MÜRAVASTANE SEADE 
STANDARDVARUSTUSES



UUS 40 LIITRISE PAAGIGA – 
SEADISTATAV IGAKS TÖÖKS

 RA 43|B 40 RA 55|B 40 RA 43|BM 40 RA 55|BM 40

Automaatne harjavahetussüsteem    

Integreeritud laadija    

Väline eraldi laadija    

Veomootor - -  

Pesuaine doseerimisseade     

Elektrooniline vee doseerimisseade    

Müravastane seade    

noBAC®    

= standarvarustus = Lisavarustus  

Saadaval veo ja ilma veomootorita, kahe töölaiusega, 

integreeitud või eraldi laadijaga, elektroonilise vee -ja pesuaine 

doseerimisseadmega, noBAC® paagiga ja tööks akudega kuni 

105 Ah 5 (Gel).

Kiire ja puhas: automaatne harjavahetusmehanism. Võimas imuvõimsus: Kuiv põrand kohe imujala taga,millel võib 

koheselt kõnida.



TEHNILISED ANDMED

 RA 43 | B 40 RA 55 | B 40

Pikkus x Laius x Kõrgus 1190 x 510 x 980 mm 1250 x 570 x 980 mm

Töölaius 430 mm 550 mm

Imulaius 735 mm 850 mm

Teoreetiline jõudlus 1720 m2/h 2200 m2/h

Müratase 60 dB(A) 60 dB(A)

Tühikaal 71,5 kg 73,5 kg

Töövalmis masina kaal 189 kg (105 Ah5) 192 kg (105 Ah5)

Pinge 24 V 24 V

Maksimaalne võimsus 950 W 950 W

Akude arv 2  2

Aku mahtuvus märg 76 Ah 5 76 Ah 5

Aku mahtuvus geel 105 Ah 5 105 Ah 5

Puhtavee paagi maht 40 l 40 l

Mustavee paagi maht 45 l 45 l

Kogus 1  1

Kiirus 180 rpm 180 rpm

Harja surve 24 kg 23 kg

 

 ANDMED

 AKUD / ELEKTRILISED NÄITAJAD

 PAAK

 HARJAD JA VEOALUSED



G. Staehle GmbH u. Co. KG

Mercedesstraße 15 

D  70372 Stuttgart

Telephon  +49 (0) 7 11/ 95 44 - 960

Telefax  +49 (0) 7 11/ 95 44 - 941

info@columbus-clean.com

www.columbus-clean.com 2
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 RA 43|BM 40 RA 55|BM 40

Pikkus x Laius x Kõrgus 1190 x 510 x 980 mm 1250 x 570 x 980 mm

Töölaius 430 mm 550 mm

Imulaius 735 mm 850 mm

Teoreetiline jõudlus 1720 m2/h 2200 m2/h

Müratase 60 dB(A) 60 dB(A)

Tühikaal 82 kg 84 kg

Töövalmis masina kaal 203 kg (105 Ah5) 205 kg (105 Ah5)

Pinge 24 V 24 V

Maksimaalne võimsus 1130 W 1130 W

Akude arv 2  2

Aku mahtuvus märg 76 Ah 5 76 Ah 5

Aku mahtuvus geel 105 Ah 5 105 Ah 5

Puhtavee paagi maht 40 l 40 l

Mustavee paagi maht 45 l 45 l

Kogus 1  1

Kiirus 180 rpm 180 rpm

Harja surve 21 kg 25 kg

 ANDMED

 AKUD / ELEKTRILISED NÄITAJAD

 PAAK

 HARJAD JA VEOALUSED

TEHNILISED ANDMED

Official Distributor for Estonia:

Avera-Trading AS

Männiku tee 104 

11216 Tallinn

Tel. 6755450

tallinn@avera.ee

www.avera.ee

Avera-Trading AS

Ringtee 25

50105 Tartu

Tel. 7366646

tartu@avera.ee

www.avera.ee


