
Nilfisk BR 850S/850SC/1050S/1050SC

Nilfisk 
Ride-on gulvvaskere



 

Det bedste til industriel rengøring

Nilfisk BR 850S og BR 1050S serien af ride-on gulvvaskere har 
længe været kendt og rost for deres pålidelighed og ydeevne. 
Begge maskiner er løbende videreudviklet, så de altid tilbyder 
de bedste rengøringsresultater. 
Eksisterende funktioner og fordele er bibeholdt, og nye tilføjet. 
Drevet og baghjulets trækkraft er det bedste der findes, og en 
speciel sugefod giver hurtig og maksimal tørring.  
Der er udviklet en særlig indsugningsstuds til snavsevands-
tanken, og fodpedalen har en meget robust konstruktion.  
Alt sammen udviklet på baggrund af erfaringer med de i øvrigt 
velkendte maskiner. Med andre ord, altid det bedste til samme 
konkurrencedygtige pris.
Til store områder med kommerciel og industriel gulvrengøring, 
er der simpelthen ikke et bedre valg.

Innovativt udviklet studs til snavse-
vandstanken, der også er forsynet 
med indbygget grovfilter. Renere og 
mere effektivt

 

Specialudviklet fodpedal med ef-
fektiv fartregulering

Hurtig tørring med specialkonstrueret sugefod, der giver maksimal opsugning, er pålidelig 
og enkel at justere

Specielt udviklet træksystem med afsmitningsfri, slidstærke polyurethan hjul



 

•  Stærk og pålidelig: Solid konstruktion, kraftige tanke, beskyttelsesbumpere for og bag 
•  Modulært børstedæk system, med mulighed for at skifte børstedæk. Et stort udvalg af børster,  

giver produktiv rengøring til alle gulv forhold
• Fremragende trækkraft og afsmitningsfri, slidstærke polyurethan dæk med højt greb
•  Hurtig tørring med den specialkonstruerede sugefod, der giver maksimal opsugning og 

er pålidelig og enkel at justere
• Rengøringskapacitet op til 6500 m2/t giver produktiv og omkostningseffektiv rengøring  

af store gulvarealer 
•  Lavt lydniveau og fremragende udsyn sikrer brugeren øget sikkerhed og komfort
•  Innovativt udviklet fodpedal og fartregulering
• Specialudviklet studs til snavsevandstanken holder 

maskinen renere og mere effektiv
• OneTouchTM kontrolpanel reducerer brugerfejl  

og forbedrer resultatet

Skaber værdi, hvor andre giver op

Nem adgang til alle  
vitale dele for nemmere  
service og vedligehold

 

Denne kompakte maskine giver en høj produktivitet og effektivitet på store 
områder.

“One touch magi – tryk og kør” 

60 sekunder extra boost
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Ecoflex gør det muligt at matche gulvvaskerens ydelse mod snavset på gulvet og det krævede niveau 
for rengøringen. På områder hvor gulvet er ekstra snavset, kan man nemt aktivere Ecoflex knappen 
der giver ekstra ydelse, og derefter vender tilbage til oprindelig indstilling med minimum forbrug af vand, 
rengøringsmiddel og børstetryk. 

Grøn
Sparer vand. Det vandbesparende pro-
gram, uden rengøringsmiddel er ideelt til 
regelmæssig rengøring. 

Fleksibel 
Et enkelt tryk på en knap øger præstationen, 
tilføjer præcis nok rengøringsmiddel til mere 
beskidte gulve. Vælg mellem 5 forskellige 
niveauer. 

Et minuts ”boost”
Børstetryk: Midlertidigt 60 sekunder ekstra 
power rengørings effekten øges til ekstra 
beskidte områder. 
           



Bygget til at trives i hårde  
industrielle miljøer

Beskrivelse Enhed BR 850S/EDS BR 850SC/EDS BR 1050S/EDS BR 1050SC/EDS

Spænding V 36 36 36 36

Nominel effekt W 2820 2810 3040 2810

Lydniveau dB(A) 68 68 68 68

Kapacitet, teoretisk/praktisk m²/t 5500/3800 5500/3800 6500/4600 6500/4600

Vaskebredde mm 810 810 970 970

Arbejdshastighed km/t 6.7 6.7 6.7 6.7

Rent-/snavsevandstank liter 157/157 157/157 157/157 157/157

Børste/rondel diameter mm 2x405 2x800(cyl.) 3x330 2x970(cyl.)

Børstetryk kg 32/69/113 24/42/70 32/69/113 24/42/70

Børstehastighed o/m 250 900 250 900

Længde x bredde x højde cm 155x88x135 155x91x135 155x104x135 155x106x135

Vægt kg 705 709 720 724

Tekniske specifikationer

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel

Tømning af snavsevandstanken
er nemt og hurtigt takket være
EasyflowTM slangesystemet

Ergonomisk brugerområde med god
plads og fremragende udsyn   

Doseringssystemet sikrer at kemi 
og vand blandes ipræcis det forhold 
der kræves, for at opnå optimal 
rengøring

Rent- og snavsevandstankene
er fremstillet af brudsikkert og 
kemikalieresistent polyethylene

Minimal tilsmudsning af 
låg og indbygget grovfilter i 
snavsevandstanken

Nilfisk-Advance Nordic A/S
Sognevej 25
2605 Brøndby
Tel.:  43 23 40 50
Fax.:  43 23 40 60
mail.dk@nilfisk.com
www.nilfisk.dk

Ekstra beskyttelse sikrer
børstedæk og sugefod

QuickChangeTM  børstedæk 
systemet skiftes nemt uden 
værktøj

Unikt sugefod design og
patenterede sugelæber med
øget luftgennemstrømning
sikrer bedre tørring

Sideskørter leder vandet mod
sugefoden for bedre tørring og
sikrer mod unødig vandsprøjt
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For og bagdæk af  
polyurethane sikrer
godt greb og lang levetid
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