
PEALISTUTAV PÕRANDAPESUMASIN.
70 liitrise PAAGiGA



ERgoNooMILINE. TÕhUS. 
JA üLLATAVALT koMPAkTNE.
ArA 66 ı BM 70

see 70 liitrise paagiga pealistutav 
Columbuse masin suudab ära teha 
väga tõhusa töö, ja just eriti 
haiglates, ostukeskustes ja teistes 
väiksemates hoonetes isegi 
kitsastes ja rohke mööbliga ruu-
mides.

Olgu kasutaja kõigest 155 cm või 
lausa 195 cm pikkune, pikk iste 
aitab kõigil leida endale õige 
asendi töötamaks pingevabalt ja 
lõdvestunult.

Uskumatult väike, kõigest 1,65 
meetrine pöörderaadius.

Kiire, lihtne ja hügieeniline harjade 
ning veoaluste vahetamine: harjad 
ja veoalused mitte ainult ei tule alt 
ära ühe nupuvajutusega vaid need 
ka paigalduvad automaatselt.

Puhast vett saab tankida kiirelt ja 
lihtsalt kas integreeritud kiirühen-
duse või suure täitmisava kaudu.

HACCP hügieeni standardid: 
puhta- ja mustaveepaakidel on 
puhastusavad mille kaudu saab 
neid põhjalikult puhastada, korke 
saab eemaldada ilma tööriistade-
ta.

robustne mehhaanika elektrooni-
ka asemel: lihtsad lülitid masina 
sisse/välja lülitamiseks ning edasi/
tagasi sõitmiseks, mehhaanilised 
hoovad harjade ning imujala tõst-
miseks ja langetamiseks.

Võimas veomootor ja tagarattave-
du võimaldavad töötada kalletel 
kuni 12%.

Valikuline: silent-Versioon mille 
müratase on kõigest 59 db(A) ja 
security-Kit suurema turvalisuse 
tagamiseks juhuks kui kasutatakse 
kohtades mis on üldsusele avatud.

Keskkonnasõbralik: keemia dosee-
rimise võimalus tagab järjekindla 
kõrge puhtusetaseme madala 
puhastusaine kuluga. 8 liitrine kee-
mia paak on eemaldatav ilma töö-
riistadeta.

Kiirem puhtus: igas tunnis kaetud 
ala on kuni 600 m2 suurem võr-
reldes sama suurte järel-käidavate 
masinatega.



Madal astme kõrgus, mõlemalt 
poolt avatud kokpit ja palju jalaru-
umi tagab kiire ja paindliku tegut-
semise.

Vaid 138 cm pika ja 85 cm laiana, 
sobib see masin enamikes liftides 
ning kassatsoonide lähedal liikumi-
seks.

lühikese kasutajaga

Pika kasutajaga

eemaldatav filter suurema prahi jaoks

Avariilüliti
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 ArA 66 | BM 70

P x L x K  mm 1380 x 680 x 1170 

Töölaius 660 mm

Imemislaius 850 mm

Teoreetiline puhastusjõudlus max. 3960 m2/h

Müratase 63 / 59* dB(A) 

Tühikaal 211 kg

Täiskaal (180 Ah 5) 405 kg

AKU AndMed

Nimivõimsus 24 V

Võrguvõimsus kokku 2240 W

Akude arv 4

Võimsus märgakuga max. 200 Ah 5

Võimsus geelakuga max. 180 Ah 5

PAAGid

Puhtavee paak 70 l

Mustavee paak 80 l

iMUMOOtOr

Vaakum max. 110 mbar

Õhukogus max. 32 l/s

VeerMiKU VeOMOOtOr

Nimivõimsus, max. 750 W

Kiirus, max. 6 km/h

HArjAd jA VeOAlUsed

Arv 2

Pöörlemiskiirus 180 U/min

Harjasurve  40 kg

*valikulise Silent-Versiooniga.
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lihtne hooldada: istme saab tõsta 
üles, et tagada vaba ligipääs aku-
dele ja muudele osadele.

Kaarekujuline imujalg koos paten-
teeritud kinnitusega kohaneb akti-
ivselt masina liikumisega ja korjab 
üles kogu musta vee isegi kitsastel 
pööretel.


