BR 30/4 C

Aby špinavá podlaha nikoho nedonútila ísť do kolien

Čistá podlaha skrášli každú miestnosť
Hygiena sa stáva čoraz dôležitejšou – tak v súkromnej ako aj v poloverejnej oblasti,
ako sú reštaurácie, butiky, hotely, čerpacie stanice alebo supermarkety. Dobrý
vzhľad je základom dobrého mena. BR 30/4 C je na tento účel ideálnym strojom.
Je jednoducho pohyblivý ako vysávač, avšak pracuje tvrdo a efektívne ako
umývací automat. To robí z BR 30/4 C pohodlnú alternatívu oproti ručnému
umývaniu.

Prehľad všetkých výhod BR 30/4 C:
■ Vďaka desaťkrát vyššiemu prítlaku je čistenie
výkonnejšie ako ručné umývanie.
■ V dvojkrokovej metóde stroj nanesie čistiaci prostriedok.
Ten sa nechá pôsobiť a potom sa povysáva spolu so
špinou.
■ Čistí až po okraj.
■ Dobrá schodnosť po schodoch.
■ Nárazníky chránia nábytok a zvyšujú životnosť stroja.
■ Vďaka robustnej konštrukcii sa BR 30/4 C ideálne hodí
na komerčné využívanie.

Čistota s každým krokom
BR 30/4 C čistí s desaťkrát vyšším prítlakom a hygienicky čisté ostanú aj škáry a kameninová dlažba. V jednom kroku vydrhne
podlahu a odsaje vodu spolu so špinou. Tým sa enormne zníži čas aj sila potrebná na čistenie. Pri silnom znečistení si
môžete zvoliť dvojkrokovú metódu, pri ktorej sa čistiaci prostriedok nechá po nanesení pôsobiť a v ďalšom kroku sa odsaje
spolu s uvoľnenou špinou. Pre dosiahnutie optimálneho výsledku čistenia je BR 30/4 C vybavený mnohým detailmi.
Ergonomická rúčka
Koncipovaná pre rôzne výšky obsluhujúcej osoby a dobré
vedenie stroja
Tlačidlo na zapínanie a vypínanie vody
Nanášanie vody sa riadi cez čerpadlo a tu sa môže
zapínať a vypínať. Keď je čerpadlo zapnuté, tlačidlo
svieti.
Hák na kábel
Kábel sa dá jednoducho zložiť otočením háku na kábel.

Rúčka na prenášanie
Na prenášanie, nakladanie a nadvihovanie. Ďalšie
výhody: optimálne rozloženie hmotnosti a zaoblená
rúčka.
Nádrž na špinavú vodu
Dá sa zo stroja vybrať a vyprázdniť ako aj vypláchnuť
a odstaviť na podlahu
Nádrž na čistú vodu
Extra plochá, aby sa mohla plniť v bežných umývadlách.
Môže sa oddeliť od nádrže na špinavú vodu

Ukazovateľ stavu naplnenia
Tu sa dá odčítať hladina vody v nádrži na čistú vodu.
Nízka podjazdová výška
Iba 9 cm – ideálna na podjazd pod nábytok.

Hlavný vypínač
Na kompletné vypínanie a zapínanie stroja;
vypína sa aj čerpadlo

Zaistenie
Zaistenie nádrží v stroji; navyše aj držadlo
samotných nádrží, jednoduché nosenie v jednej
ruke, dobre sa hodí aj na vyprázdňovanie
nádrže na špinavú vodu.
Plavák
Zabudovaný vo veku nádrže na špinavú vodu;
automaticky uzatvára pri naplnení nádrže na
špinavú vodu, čím zabraňuje prieniku vody do
turbíny.
Plniaci otvor
Pre ľahké plnenie; s výtokovou hranou, takže sa
čistá voda dá v prípade potreby bezo zvyšku
vyprázdniť.
Usmerňovač
Pri prechádzaní vysokých schodov sa stroj
šmýka po usmerňovačoch; chránia sa tak
schody aj stroj.
Parkovacia poloha s odistením
Prístroj sa pri parkovaní zaisťuje a pomocou
nožného pedála sa dá opäť odistiť.
Extra veľké kolesá
Pre ľahkú prepravu po schodoch.

Nárazník z oderuvzdornej gumy
Zachytáva nárazy a chráni nábytok aj stroj.
Zapínanie a vypínanie odsávania
Nožný pedál na zapínanie a vypínanie odsávania;
umožňuje čistenie s dvojkrokovou metódou (= vysoká
účinnosť čistenia)

Koliesko na odľahčenie kief
Automaticky sa vysunie pri zaparkovaní prístroja a chráni
tak valcovú kefu pred otlačením.

Mäkké odsávacie stierky
Obzvlášť dobre priľnú k podlahe, okamžite ju vysušia,
takže sa dá opäť používať.

Klzná spojka
Keď sa do valcovej kefy zachytia väčšie diely,
spojka odpojí motor. Chráni sa tým pohon
a zvyšuje životnosť.

Usmerňovacie kolieska
Zabraňujú poškodeniu spodnej strany podvozku.

Valcová kefa
Pre vysoký výkon čistenia; veľmi dobre sa hodí
aj na čistenie škár a štruktúrovanej podlahy.

Praktický v maloobchode
Pre malé obchodíky s úzkymi priestormi
a mnohými kútmi je BR 30/4 C ideálny.
Vďaka svojej šikovnosti jednoducho vyčistí
každú predajnú plochu.

Hostia majú radi čisto
V hoteloch a reštauráciách platí: Dôležitý je
prvý dojem. Preto odporúčame tvrdé plochy,
napr. vo vstupnej hale a sanitárnych
miestnostiach, riadne a doleskla vyčistiť
pomocou BR 30/4 C.

Stvorený aj na tvrdú prácu
Dokonca aj na čerpacích staniciach je BR
30/4 C dobrým pomocníkom: Keďže má
extrémne vysoký prítlak a nedochádza ku
priamemu kontaktu so špinavou vodou, hodí
sa tento extrémne robustný stroj ideálne aj
na olejom zamastené tvrdé plochy.

Pre útulný domov
BR 30/4 C je dobrou voľbou aj pre
náročných majiteľov domov bez vlastného
upratovacieho personálu: Hygienicky vyčistí
tvrdé plochy na chodbách, v kúpeľniach,
obývačkách atď. .

Pre profesionála nutnosť
Pre upratovacie firmy je BR 30/4 C
neodmysliteľný. Kde by ste sa inak museli
trápiť s nerovnou podlahou a škárami, prácu
vám výrazne uľahčí enormná čistiaca sila.
Taktiež aj nízka hmotnosť a vysoká mobilita
tohto stroja.

Ďalšie plus pre upratovacie firmy
V sanitárnych miestnostiach sú čistota
a hygiena to najdôležitejšie. BR 30/4 C ich
rýchlo vyčistí a personál sa nedostane do
priameho kontaktu so špinou alebo
odpadovou vodou. Stroj suší smerom
dopredu i dozadu: Vyčistená plocha sa tak
dá ihneď používať.

Utieranie a sušenie s jedným prístrojom
Efektívne čistenie, kompaktné rozmery a jednoduchá preprava: BR 30/4 C je pre moderné upratovanie budov
neodmysliteľným pomocníkom. Tak, ako pri veľkých umývacích automatoch sa čistiaca tekutina jednoducho
nanáša na podlahu. Potom sa podlaha vydrhne pomocou valcovej kefy vysokého prítlaku a špinavá voda sa
odsaje. Na rozdiel od bežných umývacích automatov BR 30/4 C odsáva smerom dopredu i dozadu.

Čisto v dvoch krokoch
BR 30/4 C ovláda dvojkrokovú
metódu: Čistiaci prostriedok sa
najprv nanesie a nechá
pôsobiť, až potom sa odsaje.

Jednoduché plnenie
Nádrž na vodu sa skladá bez
použitia náradia a vďaka svojej
kompaktnej konštrukcii sa dá
naplniť aj v malých
umývadlách.

BR 30/4 C

Všetko hygienicky vyčistí
Pomocou desaťkrát vyššieho
prítlaku vyčistí BR 30/4 C
rýchlo a dôkladne aj jemnú
kameninu a škáry.

Povysáva aj prach
BR 30/4 C je umývací automat
a vysávač v jednom. Nástroj na
vysávanie sa jednoducho
pripojí na prístroj a môžete
hneď začať s vysávaním.

BR 30/4 C Adv
 Obsluha jednoduchá ako u vysávača s elektrickou
kefou
 Umýva a suší v jednom kroku
 Čistí smerom dopredu i dozadu

 Umýva a suší v jednom kroku
 Čistí smerom dopredu i dozadu
 Vrátane ručného odsávania pre ťažko
prístupné miesta
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Technické údaje
Pracovná šírka kief
mm
Pracovná šírka vysávania
mm
Príkon
W
Nádrž na čistú / špinavú vodu
l
Prítlak kief
g/cm2
Otáčky kief
ot/min
Max. plošný výkon
m2/h
Napätie
V
Hmotnosť
kg
Rozmery (d x š x v)
mm

Výbava
Valcová kefa, červená
Valec z mikrovlákna
Systém 2 nádrží
Prevádzka na sieť
Ručná sacia trubica
Sacia kefa
Vypínanie odsávania
Objednávacie číslo
 štandardné príslušenstvo




1.783-200.0

príslušenstvo na objednávku

1.783-205.0

- nie je k dispozícii

Príslušenstvo a čistiace prostriedky

Biela valcová kefa
Z mäkkého polyamidu;
vhodná na veľmi citlivú
podlahu a na leštenie.

Červená valcová kefa
Na štandardné používanie pri
všetkých druhoch podláh – aj
pri bezpečnostnej dlažbe.

Valec z mikrovlákna
Z inovatívneho materiálu;
s veľmi vysokým výkonom
čistenia. Hodí sa na drsné až
hladké podlahy (nie na
bezpečnostnú dlažbu)
a podáva perfektné výsledky
na kameninovej dlažbe.

Sacie lišty
(štandardné a olejuvzdorné)
Štandardná sacia lišta má
jemné stierky pre veľmi dobré
odsávanie a používa sa na
štandardné čistenie. Sacia lišta
odolná voči oleju sa používa
pri vyslovene olejovom
znečistení a má ešte dlhšiu
životnosť.

Príslušenstvo
Názov
Biela valcová kefa
Červená valcová kefa
Valec z mikrovlákna
Sacia lišta, štandardná
Sacia lišta, olejuvzdorná

Čistiace prostriedky
Názov

Popis
mäkká
stredne tvrdá
vysoký výkon čistenia
mäkká
pri olejovom znečistení

Obj. č.
4.762-452.0
4.762-428.0
4.762-453.0
4.777-320.0
4.777-324.0

Popis

Množstvo

Obj. č.

RM 743 Univerzálny čistič
na podlahu
hodnota pH: 10
dávkovanie: 1–5 %
teplota: 30–90 °C

Univerzálny alkalický čistič podláh na
odstraňovanie mastného, olejového
a minerálneho znečistenia. Veľmi
dobre sa hodí aj na čistenie
kameninovej dlažby. Neznižuje
protišmykový účinok.

1l

6.295-293.0

RM 751 Základná čistič na
podlahu, kyslý
hodnota pH: 1 v koncentráte
dávkovanie: 1–5 %

Kyslý čistič, ktorý intenzívne uvoľňuje
usadeniny a povlaky ako napr. vodný
kameň, hrdzu, pivný alebo mliečny
kameň Veľmi dobre sa hodí ja na
odstraňovanie cementového povlaku.

2,5 l (OJ*: 4)
10 l

6.295-043.0
6.295-129.0

Prostriedok na umývanie
a ošetrovanie podlahy
EXTRA RM 780
mierne alkalický,
hodnota pH: 9 v koncentráte
dávkovanie: mop 1–3 %,
podlahové automaty 0,5–2 %
nie je potrebné dodatočné
stieranie

Intenzívny prostriedok na čistenie
a ošetrovanie všetkých vode odolných,
tvrdých a elastických podláh a krytín
v rámci udržiavacieho čistenia.
Špeciálne sa hodí na čistenie
športových a multifunkčný hál, pretože
má posudok podľa DIN V 180322:2001-04 ohľadom protišmykového
účinku. RM 780 je nízko penivý
a vyschýna bez šmúh.

2,5 l (OJ*: 4)
10 l
20 l

6.295-042.0
6.294-997.0
6.294-998.0

* OJ = obalová jednotka
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