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ÜLEMINEK 60-LIITRILISTE KLASSI.
PAAGILT SUUR, EELARVELE SOODNE
RA 55 ı BM 60

Spetsiaalselt välja töötatud 
kasutamiseks muutuvates 
tingimustes. See 60-liitriline masin 
saab hakkama kõigega ja tagab 
keskmiste kuni suurte pindade 
põhjaliku puhastamise.

Keskkonnasäästlik: kemikaalide 
valikuline doseerimine tagab 
puhastamise püsiva kvaliteedi ja 
puhastusvahendite minimaalse 
kulu.

Elektroonika asemel vastupidav 
mehaanika: juhtpaneelil kaks 
ümberlülitit funktsioonide jaoks, 
harjade ja imiseadme mehaaniline 
allalaskmine.

Tänu külgmisele väljaulatuvale 
puhastuspeale ja suunarullikule 
puhastab ka servade lähedalt.

Kontrollitud ja sertifitseeritud 
Dekra ja EUnited Cleaningi poolt

Valmistatud Saksamaal

Suur imivõimsus minimaalse 
mürataseme korral: imimootori 
müratase on ainult 61 dB(A), 
valikulise silent-versiooni (vaikse 
versiooni) korral isegi ainult 58 
dB(A).

Valikuline noBAC®-versioon 
kasutamiseks kõikides 
valdkondades, kus on ranged 
nõuded hügieeni suhtes.

Töökindel, ei väsita ka 
pikemaaegsel kasutamisel: 
ergonoomiline juhtkäepide, 
ülevaatlik juhtpaneel koos 
ümberlülitiga edasi- ja 
tagasiliikumiseks, hea ülevaade 
ümbrusele.

Kompaktne konstruktsioon, 
138 cm pikkusena sobib 
kasutamiseks kõikides tavapärastes 
liftides.

Soovi korral: kasutuskoha nõuetele 
vastav rehvide valik.

* Foto valikuliste rehvidega versioonist

Bauart geprüft



ˇVäga lihtsalt hooldatav: akudele ja 
agregaatidele vaba juurdepääsu 
tagamiseks saab reoveepaaki 
küljele kallutada.

Puhta vee lisamiseks piisab 
käeliigutusest – selleks on 
integreeritud tavapärane liitmik 
või suur täiteava.

2-paagisüsteem tagab hügieenilise 
puhastamise ja desinfitseerimise 
HACCP-kontseptsiooni või 
hügieenikava kohaselt.

Valikulise külgmise 
agregaadiplaadi külge saab 
käepäraselt kinnitada pesumopi, 
harjad ja muud tööks vajalikud 
vahendid.



 RA 55 | BM 60

 P × L × K 1470 × 550 × 1100 mm
Töölaius 550 mm
Imilaius 850 mm

Puhastatav pind VDMA (Saksamaa 
Masinatootjate Liidu) andmetel 2200 m2/h
Müratase 61/58* dB(A)
Tühimass 140 kg
Mass kasutamisel (180 Ah 5) 324 kg

AKUD / ELEKTRILISED ANDMED

Nimipinge 24 V

Nimivõimsus, summaarne 1240 W

Üksikute plokkide arv 4

Mahutavus, elektrolüütaku, max 175 Ah 5

Mahutavus, geelaku, max 180 Ah 5

PAAK

Puhta vee kogus 60 liitrit

Reovee kogus 60 liitrit

IMISEADME MOOTOR

Alarõhk, max 110 mbar

Õhukogus, max 32 l/s  

KÄIGUMOOTOR

Nimivõimsus, summaarne 300 W

Arv 1

Pöörlemiskiirus 150 p/min

Harjasurve 30 kg

Kiirus, max 6 km/h  

HARJAD JA PUHASTUSKETAS

* silent-versioon, valikuline
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