
Harjamasinad
140 kuni 1600 pööret minutis 



EHitatud vastu pidama tööks raskEtEs oludEs.

Lihtne ja töökindel harjamasin, 
toodetud saksamaal üle 70 aasta. 
igapäevaseks, pikaajaliseks kasuta-
miseks ja töötamiseks kõikides 
oludes. 

madala pöörlemiskiirusega masi-
nad (kuni 300 pööret minutis) on 
varustatud planetaarreduktoriga, 
kolme planetaarse ülekandega.

Hooldevaba planetaarreduktori 
ehitus koos võimsa mootoriga 
garanteerib pidevalt suure võimsu-
se tööprotsessi ajal.

kolm kulumatut, spiraalselt lõiga-
tud planetaarset ülekannet taga-
vad ühtlase võimsuse jaotumise 
kogu masina töötasapinna ula-
tuses. seetõttu masin töötab vaik-
selt ja on hästi juhitav.

rihmülekanne kindlustab masina 
vaikse mürataseme isegi suuema 
pöörlemissagedusega (kuni 1600 
pööret minutis) masinate tööks.
 

tööta ohutult ja väsimatult.
sisaldab laia reguleerimisvõimalu-
sega masina juhthooba ja ohu-
tusnuppu, et vältida tööõnnetusi.
 
masina korpus on valmistatud 
täielikult metallist või purunema-
tust plastikust.
 
standardvarustuses on laia tööula-
tust võimaldav 12 meetrine vee- ja 
sikutuskindel kaabel. 

Lame konstruktsioon, et masin 
mahuks radiaatorite, torude ja 
riiulite alla.
 
kummist kaitsevöö masina ümber 
kaitseb nii masinat kui koristatava 
ruumi seinu ja inventari.

erineva varustusastme ja võimsu-
sega mudelid sõltuvalt kasutusot-
starbest: veepaak, pihusti, tihen-
datud imur tolmuvabaks tööks ja 
lisaraskused suuremaks harjasur-
veks. 





e 400 ı s 
mitmekülgne, järeleproovitud ja 
testitud klassikaline harjamasin 
vanade vahakatete eemaldami-
seks, lihvimiseks, pesemiseks, 
šampoonitamiseks, koorimiseks 
400 mm. töölaiusega tööks väikse-
mates ja keskmise suurusega ruu-
mides.
 
Vee juurdevoolu põrandale saab 
mugavalt reguleerida hoova abil, 
mis asub juhthoova küljes.  

madala pöörlEmiskiirusEga. planEtaarsE 
ülEkandEmEHanismiga.
mistaHEs objEktilE ja ErinEvaks tööks  
e 400 ı s
bionic
e 500 ı e
e 500 ı s



bionic 
töölaiusega 430 mm. see masin 
on efektiivne vanade vahakatete 
eemaldamiseks ja põrandate süga-
vpuhastuseks. 

masin on kaetud ABs plastikust 
vööga, mis kaitseb masinaga töö-
tamisel ümbritsevat inventari ruu-
mis.

e 500 ı s
1800-watt võimsusega, kaaluga 50 
kilogrammi on masin tegemaks 
mistahes töö suurtel põrandapind-
adel, olgu selleks siis vanade vaha-
katete eemaldamine, kristalliseeri-
mine, parkett-põrandate lihvimine 
või tööstuslikelt kivipõrandatelt 
katlakivi eemaldamine.

 e 400 ı s bionic e 500 ı e   e 500 ı s
P x L x K  415 x 550 x 1200 mm 445 x 570 x 1170 mm 480 x 630 x 1215 mm 480 x 630 x 1215 mm

Töölaius 400 mm 430 mm 500 mm 500 mm

Kliirens, max. 145 mm 145 mm 145 mm 150 mm

Töökõrgus, max. 300 mm 300 mm 305 mm 345 mm

Müratase 57 dB (A) 57 dB (A) 63 dB (A) 63 dB (A)

Kaal 40 kg 40 kg 42 kg 50 kg

LektriLiseD AnDmeD

Tööpinge 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Võimsus, max. 1200 W 1200 W 1200 W 1800 W

Pikendusjuhe 12 m 12 m 12 m 12 m

HArJAD JA VeOALuseD

Pöörlemiskiirus 140 P / min 140 P / min 140 P / min 140 P / min

e 500 ı e
1200-watt võimsusega, kaaluga 
42-kilogrammi ja 500-millimeetrise 
töölaiusega on sobilik masin suur-
te tööpindade puhastamiseks ja 
nõudlike tööde nagu kivipõran-
date kristalliseerimine või vanade 
vahakatete eemaldamine mistahes 
kõvadelt põrandakatetelt.



tööks kõikjal.
Duo speed
Hs 403

Duo speed
kaks võimsusklassi ühes masinas 
– kõik ühe nupuvajutuse kaugusel: 
150 pööret minutis, 1300 watti või 
300 pööret minutis ja 1800 watti. 

Vanade vahakatete eemaldamiseks 
kõvadelt põrandakatetelt, vahe-
tuks tekstiilkattega põrandate 
puhastamiseks, kerged poleerimi-
stööd, sprei-puhastus ja vahatatud 
põrandate poleerimine. 

Hooldevaba planetaarne reduktor 
koos kolme planetaarse ülekande-
mehanismiga jaotab võimsuse 
ühtlaselt kogu masina töötasapinna 
ulatuses. 

Hs 403
sellel masinal on suurendatud 
väändejõud, tsentraalselt paiguta-
tud mootor ja see on ideaalne 
ökonoomseks sprei-puhastuseks ja 
poleerimiseks erineva suurusega 
pindadel.

 Duo speed Hs 403

P x L x K   415 x 550 x 1200 mm 415 x 550 x 1200 mm

Töölaius 400 mm 400 mm

Kliirens, max. 145* / 165** mm 160 mm

Töökõrgus, max. 335* / 355** mm 320 mm

Müratase 62 / 70 dB (A) 67 dB (A)

Kaal 48,5 kg 40 kg

eLektriLiseD AnDmeD

Tööpinge 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Võimsus, max. 1300 / 1800 W 1200 W

Pikendusjuhe 12 m 12 m

HArJAD JA VeOALuseD 

Pöörlemiskiirus 150 / 300 P / min 300 P / min
 
*koos columbus originaalveoaluse ja polüesterkettaga 
**Vibratsioonikindel veoalus ja ketas.



EriotstarbElisEd masinad.  
Hs 434 
Hs 1001 
Hs 1601

Hs 434
Harjamasin vahatatud põrandate 
hooldamiseks. koos lisavarustuse-
na saadaoleva imuriga on ideaalne 
masin vanade vahatatud põran-
date renoveerimiseks ja puhasta-
miseks selleks, et kaitsta pindadel 
kaasaegseid vahasid.

rihmülekanne võimaldab masinal 
töötada ühtlaselt kaua madala 
müratasemega kuni 57 dB.

Hs 1001
töötamisel lihtsalt juhitav. see või-
mas, suure pöörlemiskiirusega 
“high-speed” rihmülekandega har-
jamasin kindlustab särava lõppvi-
imistluse suurtel põrandapindadel. 

Hs 1601
Briljantselt särav põrand saavuta-
takse ka kõige tugevamate vaha-
dega tänu harjamasinale, mille 
pöörlemiskiirus on 1600 pööret 
minutis.

masinal on mehaaniline survejõu 
regulaator, et takistada vaha kah-
justumist.

 Hs 434 Hs 1001  Hs 1601

P x L x K   450 x 565 x 1170 mm 500 x 770 x 1160 mm 500 x 770 x 1160 mm

Töölaius 430 mm 500 mm 500 mm

Kliirens, max. 160 mm 95 mm 95 mm

Töökõrgus, max. 345 mm 330 mm 330 mm

Müratase 57 dB (A) 63 dB (A) 66 dB (A)

Kaal 33 kg 42,5 kg 42,5 kg

eLektriLiseD AnDmeD

Tööpinge 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Võimsus, max. 1500 W 1500 W 1500 W

Pikendusjuhe 12 m 12 m 12 m

HArJAD JA VeOALuseD 

Pöörlemiskiirus 400 P / min 1000 P / min 1600 P / min



“tHErmo-activE” vaipkatEtE Hooldus.
unikaalnE. ainult columbusElt. 
thermopad

patenteeritud, niiske ja ökonoomne 
vaipkatate puhastusmeetod. kasuta-
takse kontorite, äride, hotellitubade, 
it-keskuste vaipakatate puhastami-
seks. põrandad on puhastusjärgselt 
kohe kasutatavad. 

muljetavaldav tööprintsiip - tööva-
hend kasutab kuumust selleks, et 
vaipa sissetallatud mustus eemalduks 
tekstiilkiududelt ja mis seejärel 
korjatakse üles kiiresti ja ilma jääkide-
ta vastava nn. Queen Bonnet ketta 
poolt. 

süsteem töötab efektiivselt igat tüüpi 
vaipkatetel ja tagab vaipkatte pika 
kasutusea. 

Vaikne kui hiir - masin töötab väga 
vaikselt ja on seetõttu kasutatav ka 
tavalisel tööajal.

kuumuse suurust saab muuta termo-
staadi abil vastavalt tekstiilmaterjali-
le.



parem keskkonnale - niisutatud ketas 
võimaldab sügavat ja põhjalikku vaip-
katte puhastust  minimaalse puhastu-
saine kuluga.

spetsiaalset puhastusainet võib eel-
nevalt pihustada ühtlaselt vaipkattele 
survekannu abil ja vaipkattesse sisse-
kulunud käigurajad võib eelnevalt 
töödelda vastava ainega.  

täiendavad kasutusvõimalused - ther-
mopad süsteemi võib kasutada ka 
puitpõrandate ja parkettkatete õlita-
miseks väiksema õlikuluga, sügava-
maks immutamiseks ja mägatavalt 
lühema kuivamisaja saavutamiseks 
võrreldes tavameetoditega. 

Lisaks - thermopad süsteemi kasuta-
des on võimalik vabaneda küünlavaha 
plekkidest kirikutes ja toitlustuspiir-
kondades väga lihtsalt ja kiiresti ilma, 
et jääks järle mingeid plekke või 
jääke.

 thermopad

P x L x K   450 x 565 x 1170 mm

Töölaius 430 mm

Kliirens, max. 135 mm

Töökõrgus, max. 290 mm

Müratase 63 dB (A)

Kaal 35 kg

eLektriLiseD AnDmeD

Tööpinge 230 V / 50 Hz

Võimsus, max. 3050 W

Kuumutusahju võimsus 2150 W

Harjamootori võimsus 900 W

Pikendusjuhe 12 m

HArJAD JA VeOALuseD

Pöörlemiskiirus 180 P / min
 



Lisaraskused
Lisaraskused annavad võimaluse 
läheneda lihvitavale põrandale 
individuaalselt, sõltuvalt põranda-
katte omadustest ja iseärasustest.

Veepaak 
kaheteist liitrine veepaak kuhu 
saab töö ajaks mahutada pesuaine.

pesupaaki on lihtne masina küljest 
eemaldada ja paak omab kiireks 
pesuainega täitmiseks suurt  ava.

pihustusseade
sobilik sprei-puhastuseks ja 
põrandakatte kristalliseerimiseks.
 
pihustusseadme komplekt sisaldab 
pumppihusti pudelit, voolikut ja 
kahte klambrit, et fikseerida 
pihustusseade masina juhthoova 
külge.

imur 
imemisseade koos ühendustega ja 
imemisrõngaga tolmuvabaks 
poleerimiseks, lihvimiseks või 
puhastamiseks. 

õigEtE tarvikutE valik tagab suurEmad  
masina kasutusvõimalusEd.

columbus harjad mistahes tööks columbus veoalused



polüesterkettad kõvadest pehmeteni Veoalus servamata kummiplaadiga ja kettaga

Veoalus
universaalne, täielikult tolmuvaba 
ja veekindel, autoklaavitav kuni 
140°C.

tänu uuele tootmisprotsessile ja 
spetsiaalsete plastikühendite 
kasutamaisele on veoalused 
piiramatu vastupidavusega ja 
samas täielikult taaskasutatavad. 

Harjad
columbus harjad on tihedad ja 
jäigad terve harjase ulatuses 
selleks, et tööprotsessi käigus 
saavutada suurem stabiilsus, 
vaiksem tööprotsess ja väike 
kulumine. 

Diagonaalselt asetsevad välimised 
harjased tagavad pinna puhastuse 
mistahes suunas liikudes.



Avera-Trading AS
Reg nr. 10253481
Männiku tee 104
11216 Tallinn, Estonia
Telefon +372 675 5450
Telefaks +372 675 5460
avera@avera.ee
www.avera.ee

20
13

/1
 | T

eh
ni

lis
ed

 a
nd

m
ed

 v
õi

va
d

 m
uu

tu
d

a 
et

te
te

at
am

at
a.


