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Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat

Modelul BU500 este perfect pentru curăţenia pe timpul zilei şi poate fi

folosit în spitale. Butonul de siguranţă, comutatorul de oprire, vizibilitatea

mare, cablul, fac din BU500 o maşină extrem de sigură. Cadrul metalic,

roţile mari şi amortizoarele, vopseaua metalică, toate împreună alcătuiesc

un design modern care debordează de robusteţe, durabilitate şi uşurinţă la

utilizare.

Maşina BU500 este o maşină completă şi fără griji.

• Preturi competitive: preturi extrem de competitive fata de principalii

concurenti

• Viteza extrem de mare face pardoselile perfect strâlucitoare

• Design común: Imaginea Nilflsk pentru client este ímbunátátitS, cu

economii de costuri şi reducerea complexitâtii

• Accesorii comune: Mai putin complicat fi ufor de utilizat

• Caracteristici îmbunàtàtite: cârlig de cablu, suport de ftecher,

sigurantâ, înlocuire ufoarâ a cablului, mâner ergonomie

Aparatul de lustruit BU500 este un aparat cu actionare pe curea la 1500

rpm. Prezintâ ergonomie îmbunâtâtità la utilizare fi transport, prin

adâugarea de caracteristici spéciale precum mânerul ergonomie, siguranta

fuzibilâ, suport de pad intégrât, cablu de 15 m, construct^ robustâ.

● Standard equipment

Model BU500

Ref. no. 56380063

PRODUCT FEATURES

Spălare prin pulverizare ●

Suport cablu ●

Model UK

Mâner ergonomic ●

Mâner pliabil ●

Cablu cu vizibilitate mare ●

Schimbare uşoară a cablului ●

Transmisie pe curea ●

Lustruire ●

Technical specifications BU500

Tip mufă EU

Tensiune (V) 230

Frecvenţă (Hz) 50

Clasa de protecţie / protecţie ip IPX0

Putere nominală (W) 1100

Nivel presiune sonoră la 1.5 m (dB(A)ISO 3744) <70

Nivel vibraţii mâner m/s2 <2.5

Maşini de lustruit BU500
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Technical specifications BU500

Lungime cablu (m) 15

Diametru perie/pad (mm) 510

Presiune perie/pad (g/cm²) 10

Viteză perie/pad (RPM) 1500

Cuplu perie (nm) 12

Lungime x lăţime x înălţime (cm) 82.4x56.6x126.1

Înălţime cu carcasă motor (mm) na

Înălţime cu mâner vertical (mm) 1261

Greutate (kg) 41

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no.
Min.

required
BU500

Paduri speciale

PAD 20 508MM ECO STRĂLUCIRE VERDE 2BUC. 10002351 1 ○

Pad 20" / 508 mm

PAD 20 505 MM PORTOCALIU ALB 5 BUC. L00190840 1 ○

PAD 20 505 MM PORTOCALIU VERDE 5 BUC. L00305600 1 ○

Maşini de lustruit BU500


