
BR 652/752/752C

Innovativ, brugervenlig  
og designet til at rengøre bedre
Moderne design til moderne rengøringsbehov



Sugefoden bevæger sig ikke, (kun når den 
rammer forhindringer) så den følger vandsporet 
perfekt og garanterer en perfekt opsamling, 
selv i skarpe kurver, uden at efterlade spor.

Børstedæk (forbundet til rattet): Når rattet drejes til venstre bevæger børstedækket sig  
også til venstre (modsat til modsatte side), - det garanterer det bedste rengøringsresultat med 
maksimal komfort, og minimal anstrengelse. Vandsporet er helt dækket af sugefoden og 
sideskørter er derfor ikke længere nødvendige.



Ergonomisk rat med alle arbejdsfunktioner 
intregreret.

Justerbar fodpedal med hæljustering, kan 
tilpasses brugerens foretrukne kørestilling.

Nilfisk BR 652/752 serien af kompakte ride-on gulvvaskere 
er mere end blot de nyeste modeller. De repræsenterer 
et stort skridt fremad når det gælder innovativ rengøring. 
Faktisk har disse maskiner skabt ny standard for rengøring, 
der placerer de veldesignede maskiner langt foran konkur-
renterne.
Bare se på egenskaberne. Super lavt lydniveau, ergonomisk 
og et kompakt design, der gør det muligt at rengøre over-
alt. EcoflexTM systemet styrer forbruget af vand, vaskemid-
del og energi så effektivt, at reelle besparelser kan opnås  
uden at kompromitere ydeevnen! 
Og frem for alt, et helt nyt patenteret børstedæk. Alt kan 
klares blot ved at dreje på rattet. Når maskinen drejer, så 
gør børstedækket det også. 

·    Smart koncept for flydende børstedæk. Maksimal kom-
fort og ydeevne, minimum vedligeholdelse

·    En stabil og pålidelig squeegee sikrer den bedste op-
sugning og ydeevne 

·    EcoflexTM system minimerer den miljømæssige  
belastning uden at kompromitere ydeevnen

·    Ergonomisk rat med alle funktioner fuldt integreret
·    Patenteret automatisk hastighedskontrol, der øger  

operatørens sikkerhed markant
·    Super kompakt design gør det nemt at rengøre alle 

områder 
·    Ekstraordinært lavt støjniveau gør det muligt at rengøre  

i dagtimerne, selv i støjfølsomme områder
·    Robust og særdeles alsidig maskine til mange forskellige 

anvendelsesområder. Eksempelvis hospitaler, super-
markeder, lagerbygninger, sportshaller, lufthavne,  
parkeringsanlæg og fødevareindustrien

·    Lav opstigning: nem operatør adgang fra begge sider  
af maskinen

Revolutionerende nyt børstedæk  
- hæver niveauet for gulvvaskere 

Maksimal effektivitet og eliminerer behovet 
for sideskørter. 



Tekniske specifikationer
Beskrivelse Enhed BR 652 BR 652 m. OBC BR 752 BR 752 m. OBC BR 752 C BR 752 C m. OBC

Spænding V 24 24 24 24 24 24

Effekt W 1500 1500 1500 1500 1900 1900

Støjniveau ved 1,5 m dB(A) 60 60 60 60 60 60

Kapacitet teoretisk/praktisk m2/time 3960/2770 3960/2270 4260/2980 4260/2980 4260/2980 4260/2980

Vaskebredde mm 660 660 710 710 710 710

Maks. hastighed km/time 6 6 6 6 6 6

Rent/snavsevandstank liter 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80

Børste/rondel diameter mm 2x330 2x330 2x355 2x355 cyl. cyl.

Børstetryk kg 30-48 30-48 32-50 32-50 35 35

Børstehastighed rpm 230 230 230 230 720 720

Batterirum str. (LxBxH) mm 390x530x500 390x530x500 390x530x500 390x530x500 390x530x500 390x530x500

Dimensioner (LxBxH) cm 136x67x120 136x67x120 136x75x120 136x75x120 136x81x120 136x81x120

Vægt kg 175 175 177 177 180 180

Vægt køreklar kg 446 446 448 448 451 451

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Stor åbning i snavsevandstanken  
gør det nemt at rengøre

EcoflexTM kemidosering 
(tilbehør) sikrer den rette 

blanding af vaskemiddel og 
vand, for at opnå et optimalt 

rengøringsresultats

Ekstra beskyttelse sikrer
børstedæk og sugefod

Unikt sugefod design 
sikrer bedre vandopsamling 

og helt tørre gulve

Rat med alle 
funktioner integreret

Rummeligt sæde med 
god placering sikrer 
fremragende udsyn 

Affaldsspand og moppekit 
som tilbehør

Dæk af polyurethan
sikrer godt greb og 
lang levetid

Børstedækket kan drejes til begge sider 
og følger rattets bevægelser

Nilfisk Danmark A/S
Industrivej 1 · 9560 Hadsund
Tlf.:  43 23 40 50
kundeservice.dk@nilfisk.com
www.nilfisk.dk

Rent-/snavsevandstank

80 
liter 

 

Vaskebredde

66/71  
cm

Produktivitet

2770/4280 
m2/t

Pålidelighed er vores mantra, når det 
gælder service
En Nilfisk maskine fungerer 
optimalt, når den passes med 
regelmæssige service- og ved-
ligeholdelsesbesøg. Derfor har 
vi udarbejdet den optimale 
serviceløsning: tre forskellige ser-
viceniveauer, der dækker forskel-
lige behov, endda med mulighed 
for erstatningsmaskine i kritiske 
situationer.

STANDARD Serviceløsninger  
- Professionel vedligeholdelse 

Aftalen omfatter et årligt  
servicebesøg og en maks.  
responstid på 24 timer.  
Servicebesøg ved nedbrud  
og reservedele er inkluderet.

PLUS Serviceløsninger  
- Optimeret produktivitet 
Med en PLUS-løsning har du 
styr på dine service- og vedlige-
holdelsesomkostninger samtidig 
med, at din produktivitet aldrig 
kompromitteres, men derimod 
optimeres. Omfatter et årligt 
servicebesøg.

PREMIUM Serviceløsninger  
- Maksimal oppetid 

Den maksimale responstid er på 
24 timer. Hvis maksimal oppetid 
er din absolutte topprioritet, er 
PREMIUM Serviceløsninger det 
bedste valg. Omfatter fire årlige 
servicebesøg.


