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B20
Compact en handzaam
De uiterst wendbare schrob-zuigmachine voor kleine en middelgrote oppervlakken

D ag e li jks e e n g la nze nd e n onbe r isp e l i j k sc hone vlo e r

B20

De B20 staat garant voor optimale prestaties tot wel
12 uur per dag
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Superieure reinigingsprestaties

Borstelkop aan de voorkant met dubbele borstels

Zware borstelkop (30 kg)
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Eenvoudig in gebruik

Drukknop modus selectie
Eco / Max Power / Off
en selectie % reinigingsmiddel

Drukknop
waterafstelling van 0,3
tot 2l/min.

Totale verbruik

Resterende werktijd
en urenteller

Activering schrobben en zuigen

Eenvoudig bedieningspaneel
Met 2 eenvoudige drukknoppen worden alle functies van de schrobmachine bediend. Met één drukknop
wordt de hoeveelheid reinigingsmiddel geregeld (van 0 tot 2 l/min.) Geen verspilling mogelijk zoals bij handmatige dosering kan gebeuren. Met een tweede drukknop worden tegelijkertijd de functies voor wassen en
aanzuiging geactiveerd. Op de display is de batterijstatus zichtbaar en de totale werktijd (urenteller). Met de
linker drukknop kunnen twee gebruiksmodi geselecteerd worden (Eco / Max) en het verbruikte vermogen en
de resterende werktijd, alvorens opnieuw te laden.
Schoon en vuilwater met
tank-in-tank-systeem
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Maximale hygiëne!

Duurzame produktie

Getande borstels: optimale energie- en reinigingsefficiëntie
(gepattenteerd)

Elektrische monomotor, geen elektrische motor
voorzien om de turbine te activeren. Zeer geruisloos

De getande borstels (gepattenteerd) maken het mogelijk slechts één
motor te gebruiken om zo de overbrenging te vereenvoudigen en
de totale kosten te verlagen. Ze verhogen bovendien de energieefficiëntie ten gunste van de autonomie van de schrobmachine. Het
gebruik van slechts één motor verbetert de energie-efficiëntie van de
machine enorm en verlaagt het geluidsniveau aanzienlijk, aangezien
de machine geen elektrische motor voor de zuigturbine heeft. De
werkautonomie wordt enorm verhoogd en het onderhoud
vereenvoudigd. De dubbele borstel helpt in hoge mate de tractie van
de zuigmond te vergemakkelijken. Het gebruik van de Ion-batterij
verlaagt het gewicht en het volume van de machine en dus ook de
productie van industrieel afval aanzienlijk.

Het energieverbruik is het laagste op de reinigingsmarkt (0,14 W/m2).
Het geluidsdrukniveau (lawaai) is aangenaam voor de oren van de
gebruiker, met een maximumwaarde in Eco van 64,6 dbA. De
B20 zorgt voor nieuwe standaarden in de professionele reiniging, met
inachtneming van de duurzaamheidslogica’s aangegeven door de Onu
in punt 12.5.

Zeer hoge productiviteit en zeer lage onderhoudskosten
De B20 optimaliseert het verbruik en reduceert de kosten tijdens gebruik. De Eco-modus (ideaal op harde oppervlakken als
keramiek, marmer en dergelijke) verlaagt het verbruik en het geluidsniveau verder. Alle normale onderhoudswerkzaamheden, zoals de
reiniging en vervanging van de rubbers van de wisser, de reiniging van
de schoonwaterfilter en de vervanging van de borstels zijn eenvoudig en
snel. De reiniging van de vuilwatertank vindt, gezien de grote opening in
het bovengedeelte, zonder moeite en tijdverlies plaats. De standaard
diagnose en de bedrijfsurenteller maken ook het preventieve en buiten
gewone onderhoud eenvoudiger. Alle B20-modellen
hebben een garantie van 1 jaar.

Lithium-ion-batterij met BMS, verhoging van de werktijd tot
16 u/dag
De voordelen van het gebruik van de Ion-batterijen (Li-NCA) zijn
ontelbaar: laag gewicht, kleine afmetingen, geen memory-effect, laag
zelfontladingspercentage, veel meer laadcycli (1.000) dan de
traditionele AGM- of gel-batterijen en zeer korte laadtijden. Standaard
wordt de bijbehorende batterijlader aangeboden, met dubbele
instelling: 5/8A. Het geavanceerde BMS (controlesysteem van de
afzonderlijke cellen), beheert de werking van de batterij, geeft de
parameters ervan door aan de machine en slaat een groot aantal
gegevens op. Het opstarten vindt plaats door middel van de
bijbehorende stabiele startknop aangebracht naast het contact voor
het laden van de batterij. Het gebruik van de Ion-batterij maakt het
mogelijk max. 16 uur per dag te kunnen werken, een ondenkbaar

Technische gegevens

aantal uren met traditionele batterijen.

B20

Werkbreedte

40,6 cm

Zuigbreedte

49 cm

Theoretisch oppervlakterendement

1.624 m2/h

Nominale spanning

54,6 V

Batterijcapaciteit

25 Ah

Aantal borstels

2

Werktijd

2 uur

Schoonwatertank

20 liter

Vuilwatertank

22 liter

Geluidsniveau Eco/Max

64,6 / 66,6 dB

Gewicht zonder batterij

59 kg

Gewicht nat met batterij

73 kg

Totale vermogen

240/340 W

De B20 absoluut groen!

Kenmerken

Voordeel

Green-Aspect

N.B.

Vermogenseenheid met 1 motor met
de mogelijkheid 2 schrobborstels te
activeren en de zuigmoter voor de
droging.

Het gebruik van een motor, vergeleken
met andere merken die er 3 gebruikt
voor dezelfde functies, verlaagt de
energiebehoefte enorm, in de vorm
van opgenomen vermogen, door de
schrob-zuigmachine. De B20 toont op
het display het opgenomen vermogen in
de twee bedrijfsmodi: Eco en Max naar
keuze van de gebruiker.

Lager elektrisch verbruik en minder
materiaalverbruik vanwege de
kleinere afmetingen van de machine duidelijk kleiner dan iedere
ander merk. De verlaging van de
totale afmetingen zorgt voor een
betere manoeuvreerbaarheid voor de
gebruiker en zodoende voor minder
inspanning.

Energierendement in de zin
van verhouding tussen het
opgenomen vermogen en de
gereinigde vierkante meters.

Gebruik van de lithium-batterijen
(mogelijk gemaakt door het voorafgaande punt) Geen elektrische
motor voor de activering van de
inlaatturbine.

Verhoging van de laadcycli, vergeleken
met het gebruik van de traditionele
batterijen, met ten minste 3 keer (van
350 tot 1.000 cycli). Hierdoor onstaat
een aanzienlijke verlaging van de totale
volumes, ten eerste van het batterijenvak. Verder worden de laadtijden
aanzienlijk verlaagd, van 10/12 tot 2 uur.
De B20 kan maximaal 16 uur per dag
gebruikt worden.

Verlaging akoestisch effect op de
gebruiker.

Tijdens de levensduur van
een Ion-batterypack is het
noodzakelijk ten minste 3 PBbatterypacks te gebruiken.

Afstelling waterhoeveelheid vanaf
display.

Stelt de gebruiker in staat om de
schoonmaakwerkzaamheden beter
te kunnen organiseren.

Optimalisering werktijden.

Zeer weinig onderhoud.

Stipte weergave van de resterende
werktijd. Afstelling waterhoeveelheid
vanaf display.

Eenvoudig gebruik en eenvoudige
nauwkeurige controle van de hoeveelheid watergebruik met betrekking tot
het type vloer en vuil.

De typische waterverspilling bij handmatige afstelling van de kraan wordt
voorkomen.

Totale controle over de
werking. Geen verspilling van
water en reinigingsmiddel.
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