
Tekniske data:Tekniske data:

Varenummer: Varenummer: 178140178140

EAN-nr: 7050481781403

Varenavn: Varenavn: CT15 B35CT15 B35

Standardutstyr:

Maskinen leveres med gulvbørste, sugenal, batterier
og batterilader.

YouTube url: YouTube url: https://youtu.be/reSsuxvNEHIhttps://youtu.be/reSsuxvNEHI

Valg av vaskesystem: Børste/pad

Arbeidsbredde børste (mm): Arbeidsbredde børste (mm): 350350

Bredde for oppsug (mm): 450

Antall børster: Antall børster: 11

Rotasjonshastighet børste / pad (rpm): 140

Rentvannstank (liter): Rentvannstank (liter): 1616

Skittenvannstank (liter): 19

Vannforbruk (liter/min): Vannforbruk (liter/min): manuellmanuell

Rengjøringskapasitet: 1225 m²/time

Hastighet (km/time): Hastighet (km/time): 3,53,5

Vekt med batteri: 47 kg

Dimensjoner (LxBxH mm): Dimensjoner (LxBxH mm): 950x450x1200950x450x1200

Driftsspenning Volt: 220/240v - 50Hz

Fremdrift: Fremdrift: ManuellManuell

CT15 B35CT15 B35
Art. nr: 178140

ProduktinformasjonProduktinformasjon
CT15 B35 er en profesjonell gulvvaskemaskin fra IPC Foma. Den er enkel å bruke og lett
å manøvrere. Den har ekstremt lav kostnad per kvadratmeter, og krever lite vedlikehold.
Den er satt sammen av materialer som er svært rustbestandige, og tankene og
karosseriet er av polyethylenplast. Bøsteskift kan utføres uten bruk av verktøy. CT15
B35 leveres med 2 x 12 volts batterier som gir en meget lang driftstid i forhold til andre
maskiner. Den elektroniske batteriladeren sørger for sikker og optimal ladesyklus.
Maskinens konstruksjon gjør den meget enkel å betjene. 25 kg vekt på børstehodet
sørger for riktig børstetrykk til enhver tid. Sammen med sugenalen, vasker og tørker
maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser,
linoleum, gummi og tregulv. CT15 B35 er en super maskin for barer, kantiner,
restauranter, butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer,
industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for mindre til mellomstore
arealer. 

StandardutstyrStandardutstyr
Maskinen leveres med gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader.
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Løfting av vaskebørste: Manuell

Vannmengderegulering: Vannmengderegulering: ManuellManuell

Støynivå dB(A): 68

Arbeidstid pr. opplading time: Arbeidstid pr. opplading time: 70 min70 min

Batteri Volt/Amp: BAAC00114 - 12V / 29Ah ( C5 )

Forpakning: Forpakning: KartongKartong

Volum m": 0,25

CE sertifisert: CE sertifisert: JaJa

Børstetrykk g/cm: 25 kg
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