met schijfborstel

CT51

B55 - BT55
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

ECO
SELECT
• Tot 20% minder energie-,
water-, en chemieverbruik
• Tot 20% langere werktijd
• Enorme geluidsreductie,
zelfs meer dan gevraagd
(< 54 dB)

ANC™
ADVANCED
NOISE
CONTROL

DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE
Geoptimaliseerde laadcycli
• De HF-lader laadt de batterijen
enkel wanneer dit vereist is
• Verlengt de levensduur van de
batterij tot 100%

Geluidsarm
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

Volledig overzicht op de vuilwatertank, gemakkelijk
te reinigen en te onderhouden. Geel gemarkeerde
servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud.
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Chemical dose kit: In de machine gïntegreerde toevoeging
van reinigingsmiddel, gescheiden van de watertoevoer.
Bespaart op het verbuik van reinigingsmiddel.

NO
TOOLS

Borstel, zuigrubber en waterslangen
kunnen zonder gereedschap
vervangen worden.

CT51

Ergonomisch: in de hoogte
verstelbare bedieningshendel.

Gebruiksvriendelijk: volledige controle
via 1 enkele centrale knop.

Ecologisch en economisch: 2
voorgeprogrammeerde programma’s.

Borstel met gebruiksindicator.

Technische speciﬁcaties
Motor
ANCTM : 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.

Onderhoud
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)

Batterijen:
DBLTM: Double Battery Life : Geopitmaliseerde laadcycli. De HF-lader
laadt de batterijen enkel wanneer vereist is. Dit verlengt de levensduur
van de batterijen tot 100%

Uitvoeringen
Code

Model

Schrobbreedte
(mm)

Vloerzuig- Productiviteit Borstels
mondbreedte (max snelh.)
nr.
(mm)
(m²/h)

Tankinhoud
oplossing
(l)

Inhoud
vuilwatertank
(l)

Aandrijving

Max
snelh.
(Km/h)

Gewicht
net
(Kg)

Afmetingen
(LxBxH)
(mm)

3.126.054.01

CT51-B55

550

815

2000

1 (disc)

50

53

24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5)

3.5

67

1230x516x960

3.126.054.02

CT51-BT55

550

815

2475

1 (disc)

50

53

24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5)

4.5

73

1230x516x960

* accu’s optioneel: 2x 3.217.005 - standaard acculader inbegrepen

Toebehoren
Code

by

Standaard

3.8006.SPPPV01352

Nylon borstel PPL - standaard

3.8006.PMVR06296

Vloerzuigmond

3.8006.MPVR08039

Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

3.8006.MPVR08035

Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Code

Optioneel

3.8006.SPPV01348

Padhouder

3.8006.SPPV01415

Standaard pad WIT -21” (5 stuks)

3.8006.SPPV01433

Standaard pad ROOD -21” (5 stuks)

3.8006.SPPV01451

Standaard pad GROEN -21” (5 stuks)

3.8006.SPPV01469

Standaard pad ZWART -21” (5 stuks)

Wijzigingen voorbehouden
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met cilindrische borstel

CT51
XP55R

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

ECO
SELECT
• Tot 20% minder energie-,
water-, en chemieverbruik
• Tot 20% langere werktijd
• Enorme geluidsreductie,
zelfs meer dan gevraagd
(< 54 dB)

ANC™
ADVANCED
NOISE
CONTROL

DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE
Geoptimaliseerde laadcycli
• De HF-lader laadt de batterijen
enkel wanneer dit vereist is
• Verlengt de levensduur van de
batterij tot 100%

Geluidsarm
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

Volledig overzicht op de vuilwatertank, gemakkelijk
te reinigen en te onderhouden. Geel gemarkeerde
servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud.
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NO
TOOLS
Borstel, zuigrubber en waterslangen
kunnen zonder gereedschap
vervangen worden.

Chemical dose kit: In de machine gïntegreerde toevoeging
van reinigingsmiddel, gescheiden van de watertoevoer.
Bespaart op het verbuik van reinigingsmiddel.

CT51

Ergonomisch: in de hoogte
verstelbare bedieningshendel.

Gebruiksvriendelijk: volledige controle
via 1 enkele centrale knop.

Ecologisch en economisch: 2
voorgeprogrammeerde programma’s.

Borstel met gebruiksindicator.

Technische speciﬁcaties
Motor
ANCTM : 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.

Onderhoud
Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
MEMORY CARD: jouw service volledig onder controle. Service
assistance managemet 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 en 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)

Batterijen:
DBLTM: Double Battery Life : Geopitmaliseerde laadcycli. De HF-lader
laadt de batterijen enkel wanneer vereist is. Dit verlengt levensduur van
de batterijen tot 100%

Uitvoeringen
Code

3.126.054.03

Model

Schrobbreedte
(mm)

CT51-XP55R

550

Vloerzuig- Productiviteit Borstels
mondbreedte (max snelh.)
nr.
(mm)
(m²/h)

815

2000

2 (cyl.)

Tankinhoud
oplossing
(l)

Inhoud
vuilwatertank
(l)

Aandrijving

Max
snelh.
(Km/h)

Gewicht
net
(Kg)

Afmetingen
(LxBxH)
(mm)

50

53

24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5)

4.2

101

1329 x 563 x 1033

* accu’s optioneel: 2x 3.217.005 - standaard acculader inbegrepen

Toebehoren
Code

by

Standaard

3.8006.SPPV01163

Cilindrische nylon borstel PPL - soft ( 2stuks)

3.8006.PMVR06296

Vloerzuigmond

3.8006.MPVR08039

Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

3.8006.MPVR08035

Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Wijzigingen voorbehouden
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