
BR 755/855

Fokus på ergonomi og det grønne



Grovfilteret opfanger skidt fra sugeslangen og 
forhindrer det i at nå til snavsevandstanken.

En integreret indbygningslader gør det nemt at 
oplade batteriet ved ethvert strømudtag.

Indbygget ophæng til sugefoden på snavse-
vandstanken, som gør det nemmere at  
transportere maskinen. 



Nem udskiftning af kemibeholder, placeret 
under sædet.

Børstedækket og sugefodens sider er godt
beskyttet af de store bumpere.

Velkommen til den moderne verden indenfor rengøring:
En verden hvor effektivitet er af største betydning, hvor  
ergonomiske og miljømæssige overvejelser er afgørende,  
og hvor evnen til at opfylde de mest krævende kunders 
forventninger er altafgørende.
Den nye generation af Nilfisk ride-on gulvvaskere indeholder 
alt hvad der kræves til moderne professionel rengøring,  
og meget mere. Driftsikker, fremragende kraftoverførsel, 
et lydniveau lavt nok til at gøre rent i dagtimerne i de mest 
støjfølsomme områder, og forbløffende effektiv vaske-  
og tørreevne. 
Oveni disse nyskabelser kan også nævnes Ecoflex, der 
sikrer præcis dosering af vaskemiddel og vand. 
BR 755/755C/855 serien er simpelthen det bedste valg.

·  Ecoflex systemet: automatisk og nøjagtig styring af  
forbruget, sikrer mere effektiv rengøring

·  Vandtæt One-TouchTM kontrolpanel forenkler brugen af 
maskinen og sikrer bedre resultater

·  Brugervenlig, nem at betjene og yderst produktiv
·  God manøvredygtighed gør det muligt at rengøre hvor 
pladsen er trang

·  Integreret sugemotor reducerer lydniveauet til kun  
63 dB(A)

·  Kompakt sugefod - let at justere og endnu mere effektiv
·  Patenteret design sikrer endnu bedre optørring
·  Stort batterirum med plads til 360Ah batteri med  

mere end 4,5 timers køretid
·  Robust design ideel til kommerciel og industriel rengøring 
såsom supermarkeder, indkøbscentre, skoler, lufthavne, 
pakhuse, fødevare-, samt jern- og metal industrien

Moderne maskiner til  
effektiv rengøring

Fokus på ergonomi og miljø



Tekniske specifikationer
Beskrivelse Enhed BR 755 BR 755C BR 855

Spænding V 24 24 24

Effekt W 2040 1920 2160

Støjniveau ved 1,5 m dB(A) 63.7 63.7 63.7

Kapacitet teoretisk/praktisk m2/time 4500/3150 5400/3800 4500/3150

Vaskebredde mm 710 710 860

Max. hastighed km/time 6.3 6.3 6.3

Rent-/snavsevandstank liter 106/106 106/106 106/106

Børste/rondel diameter mm 2x355 cyl. 2x430

Børstetryk kg 40/65/96 27/36/45 40/65/96

Børstehastighed rpm 250 900 250

Batteriholder str., L x B x H mm 667x406x533 667x406x533 6667x406x533

Dimensioner, L x B x H cm 152x77x131 152x80x131 152x92x131

Vægt kg 244 248 246

Vægt køreklar kg 658 662 660

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Stor åbning i snavsevandstanken 
gør det nemt at rengøre

Rent- og snavsevands-
tankene

er fremstillet af brud- 
og kemikaliesikkert

Tømning af snavsevandstanken
er nemt og hurtigt takket være

Unikt sugefod design og
patenterede sugelæber med
øget luftgennemstrømning

sikrer bedre tørring

Ergonomisk brugerområde 
med god plads og 
fremragende udsyn

Kemi og vand blandes i
præcis det forhold der kræves, 
for at opnå optimal rengøring 
(Tilvalg)

Ekstra beskyttelse sikrer
børstedæk og sugefod

Sideskørter leder vandet mod
sugefoden for bedre tørring og
sikrer mod unødig vandsprøjt

Hjul af polyurethan sikrer
godt greb og lang levetid
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Tlf.:  43 23 40 50
kundeservice.dk@nilfisk.com
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Rent-/snavsevandstank

106 
liter 

 

Vaskebredde

71/86  
cm

Produktivitet

3100/5400 
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.


