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Picture shown may not represent model quoted

BU500 je veľmi tichý a preto vhodný pre použitie v nemocniciach.
Bezpečnostné tlačítko vypnutia, bezpečnostný kábel, IPX4, automatické
zhadzovanie kefy. Kovový rám, veľké kolesá, nárazníky, lesklá farva - to
všetko spojené v modernom dizajne dokazuje robustnosť, odolnosť a
jednoduché čistenie stroja.
BU500 je ucelený nízkonákladový stroj.

• Bezkonkurenčná cena: Nilfisk stroj za neuveriteľnú cenu
• Ultra-vysoká rýchlosť pre dokonale lesklé podlahy
• Dobrý výkon: Výkon, nízka hlučnosť a skvelé vyváženie
• Vylepšené vlastnosti: Hák na kábel, držiak zástrčky, veľké kolesá,

jednoduchá výmena kábla, ergonomická rukoväť a vylepšená
bezpečnosť

BU500 je leštička s 1500 ot/min s remeňovým prevodom. Vylepšená
ergonómia pri použití a prenášaní, vrátane ergonomickej rukoväte, poistky,
zabudovaného držiaka padov, 15m kábla a robustnej konštrukcie.

● Standard equipment

Model BU500

Ref. no. 56380063

PRODUCT FEATURES

Čistenie s postrekovaním ●

Držiak kábla ●

Model pre u.k.

Ergonmická rukoväť ●

Sklápacia rukoväť ●

Vysokoviditeľný kábel ●

Jednoduchá výmena kábla ●

Remeňový prevod ●

Leštenie ●

Technical specifications BU500

Typ zásuvky EU

Napätie (V) 230

Frekvencia (Hz) 50

IP trieda ochrany IPX0

Príkon (W) 1100

Úroveň hlučnosti vo vzdialenosti 1,5 m (dB A ISO 3744) <70

Stupeň vibrácie držadla (M/S2) <2.5

Leštiace stroje BU500
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Technical specifications BU500

Dĺžka prívodného kábla (m) 15

Priemer kefy / padu (mm) 510

Prítlak kefy / padu (g/cm2) 10

Rýchlosť kefy / padu (ot/min) 1500

Krútiaci moment kefy (Nm) 12

Dĺžka x šírka x výška (mm) 824x566x1261

Výška krytu motora (mm) na

Výška s držadlom vo vertikálnej polohe (mm) 1261

Hmotnosť (kg) 41

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required BU500

Špeciálne padyŠpeciálne padyŠpeciálne padyŠpeciálne pady

PAD 20 508mm ECO Brilliance zelený 10002351 1 ○

Pady 20"/505mmPady 20"/505mmPady 20"/505mmPady 20"/505mm

PAD 20 505MM ORANGE GREEN 5 PCS L00305600 1 ○

PAD 20 505MM ORANGE WHITE 5 PCS L00190840 1 ○

Leštiace stroje BU500


