
BDP 50/1500C
BDP 50/1500 C: Ταχύτατη μηχανή γυαλίσματος δαπέδων, με 30% μεγαλύτερη παραγωγι-
κότητα από τις συμβατικές μηχανές περιποίησης δαπέδων.
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 Ενσωματωμένο σύστημα αναρρόφησης

 Το σύστημα προστασίας διοχετεύει τη σκόνη κάτω από τη μηχανή. 
Η σκόνη συλλέγεται στον κάδο με παθητικό σκούπισμα, ώστε να 
μειώνονται τα επίπεδα σκόνης κατά το γυάλισμα.

 Η συλλεγόμενη σκόνη αδειάζει εύκολα. Η σακούλα είναι 
επαναχρησιμοποιήσιμη.

 Αυτόματη πίεση επαφής

 Η πλάκα του οδηγού τσόχας είναι ενσωματωμένη. Η πίεση επαφής 
ρυθμίζεται αυτόματα για συνεχή αποτελέσματα γυαλίσματος.

 Η τσόχα διατηρεί τη σωστή πίεση επαφής επιφάνειας και 
προσαρμόζεται σε άνισες επιφάνειες.

 Υψηλή ταχύτητα γυαλίσματος

 1,500 rpmγια τέλεια αποτελέσματα γυαλίσματος

 Ενσωματωμένο σύστημα αναρρόφησης

 Το σύστημα προστασίας διοχετεύει τη σκόνη κάτω από τη μηχανή. 
Η σκόνη συλλέγεται στον κάδο με παθητικό σκούπισμα, ώστε να 
μειώνονται τα επίπεδα σκόνης κατά το γυάλισμα.

 Η συλλεγόμενη σκόνη αδειάζει εύκολα. Η σακούλα είναι 
επαναχρησιμοποιήσιμη.
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BDP 50/1500C

 Λειτουργία δικτύου για συνεχή χρήση
 Με κεντρικό τροχό οδηγό - στίλβωση μέχρι την άκρη
 Λειτουργία χωρίς σκόνη, χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα αναρρόφη-

σης σκόνης

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.291-141.0

 4039784471085
Πλάτος εργασίας mm 510
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης mm 560
Μέγ. απόδοση επιφάνειας m²/h 900
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας rpm 1500
Πίεση επαφής βούρτσας g/cm² 4 /
Ονομαστική ισχύς εισόδου W 1100
Τρέχων τύπος V / Hz 230 / 50
Βάρος με αξεσουάρ (εξαρτήματα) kg 35,4
Διαστάσεις (L × W × H) mm 760 × 550 × 1250

Εξοπλισμός
Οδηγός τσόχας με κεντρικό κλείδω-
μα

 

Αναρρόφηση σκόνης  
Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύμα-
τος

 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας

Σκληρότητα / 
τύπος βούρ-
τσας Διάμετρος Χρώμα

Ποσότη-
τα Τιμή Περιγραφή

Δίσκοι

Τσόχα 1 6.369-079.0 μεσαίο-μαλακό 508 mm κόκκινο 5 Pieces Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm 
2 6.371-320.0 μαλακό 508 mm ασπρο 5 Pieces Μη κοκκομετρικής σύνθεσης, για το γυάλισμα δαπέδων. Το-

ποθετείται στο D 51. 

3 6.369-468.0 μαλακό 508 mm Μπεζ 5 Pieces Με λεπτούς κόκκους για τέλειο αποτέλεσμα γυαλίσματος στα 
δάπεδα. 

4 6.371-146.0 μαλακό 500 mm μπεζ/
φυσικό

5 Pieces Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Απομακρύνει αποτελεσματι-
κά τα θαμπώματα. 

Διαμαντένιες τσόχες

Διαμαντένια τσόχα 5 6.371-260.0 τραχύ 508 mm ασπρο 5 Pieces Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφά-
νειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές 
γρατζουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την 
προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης 
τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλο-
ποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.



6 6.371-261.0 μεσαίο 508 mm κίτρινο 5 Pieces Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφά-
νειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές 
γρατζουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για 
την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσι-
νης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα 
κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.



7 6.371-240.0 λεπτό 508 mm πράσινο 5 Pieces Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και 
επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης 
μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλο-
ποίηση υψηλής λάμψης.



  Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Μήκος Χρώμα

Ποσότη-
τα Τιμή Περιγραφή

Διάφορα

Μονάδα προ-ψεκασμού 1 6.670-020.0 1 Pieces Για εύκολη εφαρμογή καθαριστικού σπρέι. 
  Διαθέσιμα εξαρτήματα     


