
VOOR GROTE GLANZENDE VLOER-
OPPERVLAKKEN IS NIETS TE 
VERGELIJKEN MET DEZE BURNISHER

BU800
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Stofzak met dubbele opening is eenvoudig te
bereiken en te vervangen

EEN NIEUW ONTWERP MET NOG MEER
FUNCTIES

De nieuwe Nilfisk BU800 vertegenwoordigt het technisch
meest vooruitstrevende product om een hoogglans op vloeren
aan te brengen en te onderhouden. Onder de verbeterde
kenmerken vindt u: bediening eenvoudiger dan ooit, verhoogde
veiligheid, passieve stofbeheersing en betere ergonomie.
Het grootste verschil tussen de BU800 en zijn concurrenten
is de prestatie. Voor middelgrote/grote harde vloeroppervlakken
is er geen machine vergelijkbaar met deze zeer goed ontworpen
high speed machine. Met de typische Nilfisk aandacht voor details
beschikt de BU800 over de juiste besturing, nauwkeurige paddruk
en uitstekende stofbeheersing om een professionele hoogglans
te geven met extra aandacht voor uw arbeidsproductiviteit.

·       Zelf regulerende paddruk voorkomt dat deze ingesteld moet worden en 
dat er fouten bij gemaakt worden.

·       Eenvoudig bedieningspaneel en low profile ontwerp maken de 
bediening gemakkelijker en veiliger.

·       De pad gaat automatisch omhoog als de motor wordt uitgeschakeld 
voor een betere bescherming van uw vloer.

·        Uitstekende stofbeheersing. HEPA filter is optioneel voor stofgevoelige 
omgevingen.

·         Ingebouwde lader verlaagt de stilstandtijd en verhoogt het 
gebruiksgemak.

Optionele stofzuigeenheid beschikbaar voor
actieve stofopname

Eenvoudige bediening zorgt voor een makkelijk en 
veilig gebruik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Unit BU800

Voltage V 36

Veiligheidsklasse/IP-Beveiliging IPX4

Nominaal Vermogen W 1500

Geluidsniveau op 1,5 m dB(A) 68

Paddiameter mm 510

Padsnelheid rpm 1500

Max. snelheid km/u 4.4

Lengte x breedte x hoogte cm 136x56x106

Gewicht kg 88

Gewicht tijdens gebruik kg 210

Specificaties en bijzonderheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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