Gulvplejemaskiner

Ghibli er i dag verdens førende producent af gulvplejemaskiner med løsninger til
vask/skuring af gulve, til slibning af gulve samt til polering af gulve. Programmet
af gulvplejemaskiner indeholder en bred vifte af kvalitetsmaskiner, som løser
rengørings- og slibeopgaver optimalt.

SB 143 L 10

SB 133

SB 143 TSN

Tekniske data
Motor
Rondeldiameter
Omdrejningshastighed
Vægt
Tryk
Støjniveau
Ledningslængde
Dimensioner

SB 133

SB 143 L 10

SB 143 L 16

SB 143 L 22

SB 143 TSN

550 W

1000 W

1600 W

2200 W

1000/1300 W

230/50 V/Hz

230/50 V/Hz

230/50 V/Hz

230/50 V/Hz

230/50 V/Hz

13’’

17’’

17’’

17’’

17’’

188 o/min

154 o/min

154 o/min

154 o/min

154/308 o/min

22 kg

41 kg

42 kg

46 kg

44 kg

36,7 g/cm²

40,3 g/cm²

41,3 g/cm²

45 g/cm²

43,3 g/cm²

54 dB(A)

54 dB(A)

54 dB(A)

54 dB(A)

54/56 dB(A)

10 m

12 m

15 m

15 m

15 m

1120x420x340
mm

1200x542x425
mm

1200x542x425
mm

1200x542x425
mm

1200x542x425
mm
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Gulvplejemaskiner leveres i forskellige størrelser, med omdrejninger/min. fra 150
til 1500 og med forskellig størrelse motor afhængig af, om maskinen skal benyttes
til rengørings- eller slibeopgaver.
Vi har valgt at fokusere på et udvalg af de modeller, som passer bedst til
skandinaviske forhold, men er der behov for en maskine med andre tekniske data
end dem, som er præsenteret her, står vi gerne til rådighed. Ghibli har løsningen.
Ghibli SB 133 gulvplejemaskine · Varenummer 86.05.2000
En lille handy maskine med en diameter på 330 mm. Dens størrelse gør den velegnet til mindre arealer, samtidig med at
maskinen er let at transportere mellem skiftende arbejdssteder. Maskinen er velegnet til skure- og poleringsopgaver.

Ghibli SB 143 L 10 gulvplejemaskine · Varenummer 86.05.2001
Gulvplejemaskine til den professionelle bruger. Maskinen er velegnet til skure- og poleringsopgaver. Arbejdsbredde 430 mm.

Ghibli SB 143 L 16 gulvplejemaskine · Varenummer 86.05.2003
Arbejdsbredde på 430 mm og motor på 1600 watt. Maskinen kan selvfølgelig anvendes til skure- og poleringsopgaver,
men er også velegnet til slibning og oliering af trægulve.

Ghibli SB 143 L 22 gulvplejemaskine · Varenummer 86.05.2002
Er forsynet med en kraftig 2200 watts motor, hvilket gør maskinen velegnet til opgaver, hvor der er stor modstand på
underlaget, man kører på – f.eks. ved slibning på træ- og betongulve.

Ghibli SB 143 TSN gulvplejemaskine · Varenummer 86.05.2004
To-i-én maskine. Leveres med 2 hastigheder på henholdsvis 154 og 308 o/min., hvilket betyder, at den kan anvendes som
almindelig skuremaskine, men også som poleringsmaskine, hvor der er behov for en større hastighed på føringsskiven.

Betjeningshåndtaget er
ergonomisk udformet
og kan vinkles, så den
rigtige arbejdshøjde
opnås.

Kraftoverførslen fra
motor til børste
foregår ved hjælp af
gear i modsætning til
remtræk. Dette sikrer
kontinuerlig og
pålidelig drift samt et
lavere støjniveau.

Alle modeller kan
leveres med
børster, rondelholdere/pads m.m.,
som passer til den
konkrete opgave.
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Skurebørste........................................................................
Polérbørste.........................................................................
Shampoobørste..................................................................
Carborundumskive .............................................................
Drivskive for slibeskive .......................................................
Rondelholder ......................................................................
Vægtklods 10 kg.................................................................
Sugeenhed .........................................................................
Vandtank ............................................................................
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