Schrobmachine
BAKK CT46
De BAKK CT46 is groots in prestatie en toch een compacte en uiterst wendbare
schrobzuigmachine. Net als de kleinere modellen is ook de BAKK CT46 opgebouwd uit
hoogwaardige materialen en voorzien van de nieuwste technologieën. Deze uitvoering
kan ingezet worden in grotere ruimten. Dankzij de inklapbare hendel worden moeilijk
bereikbare plaatsen toch bereikbaar en kan meubilair gewoon blijven staan. Machinaal
reinigen is vier keer efficiënter en productiever dan handmatig schoonmaken.

Technische specificaties

BAKK CT46-C50

BAKK CT46-B50

Werkbreedte vloerzuigmond

500 mm

500 mm

Werkbreedte

730 mm

730 mm

Productiviteit

2475 m2/u

2475 m2/u

Elektriciteit

24V (2x12V) batterij

Tankinhoud oplossing

40 l

40 l

Inhoud vuilwatertank

50 l

50 l

Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)

855 x 580 x 1220 mm

855 x 580 x 1220 mm

Gewicht

120 kg

Kenmerken
Inklapbare duwbeugel voor het makkelijk opbergen
De duwbeugel is ook tijdens het reinigen in de hoogte verstelbaar >>> vergemakkelijkt het reinigen van moeilijk
bereikbare plaatsen
Vuilwaterafvoerslang voor het snel en gemakkelijk ledigen van de container
Meevolgende vloerzuigmond voor een optimaal droogresultaat
Borstels en vloerzuigmond zijn snel en eenvoudig te vervangen zonder gebruik van extra gereedschappen.
Automatische stand-by positie voor borstelaandrijving en vloeistoftoevoer
CFS systeem voor gelijkmatige detergentverdeling
SLS (Self Leveling System) vaste borsteldruk
EDD-systeem : Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat
Een langere levensduur door het AFS-systeem (“Anti Foam System”) ter bescherming van de vacuümmotor
tegen schuimvorming
Ingebouwde batterijlader inclusief batterij
Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator
Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten
De standaard nylon borstel heeft een gebruiksindicator
Automatisch borstel click-on/off-systeem
Hendel voor het instellen en afsluiten van chemicaliëntoevoer
Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 38 mm)
Bevestigingshaak voor borstel op de zijkant van de machine
Bedieningspaneel: Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk
van elkaar door een enkele knop ingesteld worden
Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as
Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
Slangen: alle watertoevoer- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
Wielen: oliebestendig
Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater
Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen water, uitgevoerd in RVS
Koolborstels: gemakkelijk te vervangen

Magneetventiel: met ‘Viton’ membraan bestand tegen chemische stoffen
Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
Display: met batterij-indicator

Opties
Padhouder
Standaard pad WIT -19” (5 stuks)
Standaard pad ROOD -19” (5 stuks)
Standaard pad GROEN -19” (5 stuks)
Standaard pad ZWART -19” (5 stuks)

