Schrobmachine
BAKK CT51
De BAKK CT51 is een innovatieve walk-behind schrobzuigmachine die garant staat
voor minder energieverbruik en hogere productiviteit. Het spitsvondige design, dat de
positionering van de motor, isolatie en luchtcirculatie combineert, zorgt er eveneens
voor dat de machine zeer stil in gebruik is.
De BAKK CT51 is dé oplossing voor een brede waaier aan reinigingsklussen. Dankzij
haar compacte vorm, wendbaarheid en in de hoogte verstelbare hendel past deze
machine zich naadloos aan de wensen van de gebruiker aan.
Technische specificaties

BAKK CT51-B55

BAKK CT51-BT55

BAKK CT51-XP55R

Werkbreedte vloerzuigmond

550 mm

550 mm

550 mm

Werkbreedte

815 mm

815 mm

815 mm

Productiviteit

2000 m2/u

2475 m2/u

2000 m2/u

Elektriciteit

24 V (2x12 V) - 95 Ah

24 V (2x12 V) - 95 Ah

24 V (2x12 V) - 95 Ah

Tankinhoud oplossing

50 l

50 l

50 l

Inhoud vuilwatertank

53 l

50 l

50 l

Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)

1230 x 516 x 960 mm

1230 x 516 x 960 mm

1329 x 563 x 1033 mm

Gewicht

67 kg

73 kg

101 kg

Kenmerken
Ergonomisch: In de hoogte verstelbare bedieningshendel
Gebruiksvriendelijk: Volledige controle via 1 enkele centrale knop
Ecologisch en economisch: 2 voorgeprogrammeerde programma’s.
Borstel, zuigrubbers en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden
Borstel met gebruiksindicator
SLS (Self Leveling System): Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer
aangepaste, borsteldruk - Mechanisch op B/BT versies - Elektronisch op XP-versie
ANC (Advanced Noise Controle): Dankzij het spitsvondige design in combinatie met de positionering van de
motor, de isolatie en de luchtverplaatsing, krijgen we een zeer stille machine in werking. In de ECO SELECT
modus ligt de geluidsproductie lager dan 54 dB
ECO SELECT: Minder energieverbruik, hogere productiviteit en minder lawaai.
DBL (Double Battery Life): Geopitmaliseerde laadcycli. De HF-lader laadt de batterijen enkel wanneer vereist is.
Dit verlengt de levensduur van de batterijen tot 100%
Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
MEMORY CARD: jouw service volledig onder controle. Service assistance management met SD-card. Aan de
hand van de machine parameters is het makkelijk de service onder controle te houden en het onderhoud in te
plannen
Display: zeer gebruiksvriendelijk, gemakkelijk af te lezen en in te stellen digitaal display. Geeft de nodige
informatie over:
- status batterij
- urenteller
- ingesteld werkprogramma
- waterverbruik en waterniveau
- ingestelde borsteldruk (enkel bij XP-versie)
- Instelbare snelheid (BT-versie)

Opties
Padhouder
Standaard pad WIT -21” (5 stuks)
Standaard pad ROOD -21” (5 stuks)
Standaard pad GROEN -21” (5 stuks)
Standaard pad ZWART -21” (5 stuks)

