
430 mm laagtoerige eenschijfsmachine voor minder zware reinigingstaken

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

16317

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

Met de Nilfisk SPINTEC 443 hebben we onder meer de ergonomie, de
balans en transportmogelijkheden verbeterd. Zo is er een haak voor de
kabel, een langere (oranje) kabel en is de machine gemakkelijker te
onderhouden. De top van het deck bevindt zich 12,68 cm boven het
vloeroppervlak. Hierdoor wordt eenvoudige reiniging op moeilijk bereikbare
plekken mogelijk gemaakt. Deze Nilfisk eenschijfsmachine is tevens erg
stil en kan in de gezondheidszorg worden gebruikt. De veiligheidsknop, de
dodemansknop, de opvallende oranje kabel, IPX4 beschermingsklasse en
het click on/off systeem (borstel) maken dat dit product zeer goed bijdraagt
tot een veilige omgeving. De volledig metalen behuizing, de grote wielen
en de bumper maken deze reinigingsmachine zeer robuust, duurzaam en
eenvoudig te gebruiken.

• Kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, ergonomische
bedieningsstang en verbeterde veiligheid

• Grote wielen
• Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
• Ergonomische handgreep
• Solide metalen aandrijfstang en frame
• Bumper voor bescherming van machine en omgeving
• Onderhoudsarm
• Laag geluidsniveau
• Eenvoudig te bedienen

Eenvoudig te bedienen en betrouwbaar voor een concurrerende prijs. De Nilfisk SPINTEC 443 biedt de mogelijkheid tot schrobben, strippen en
polishen van vloeren. Ergonomisch design en compact te vervoeren.

● Standaard uitrusting

Model SPINTEC 443

Artikelnummer 56380065

Kenmerken

Sproeireiniging ●

Schrobben ●

Strippen ●

Tapijt shamponeren ●

Schuren ●

Bonnet reiniging ●

Kabelopbergmogelijkheid ●

UK model

Ergonomische handgreep ●

Accessoirehouder ●

Goed zichtbare kabel ●

Eenvoudig vervangen van de kabel ●

Riem aangedreven ●

Uit het midden geplaatst ●

Eenschijfsmachines SPINTEC 443



430 mm laagtoerige eenschijfsmachine voor minder zware reinigingstaken

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

16317

Technische specificaties SPINTEC 443

Voltage (V) 230

Frequentie (Hz) 50/60

Beschermingsklasse/IP bescherming IPX4

Nominaal vermogen (W) 1100

Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744) 59

Kabellengte (m) 15

Borstel-/paddiameter (mm) 430

Borstel-/paddruk (g/cm²) 24

Toerental borstel/pad (tpm) 180

Borsteldraaimoment (nm) 63

Lengte x breedte x hoogte (mm) 572x445x1236

Gewicht (kg) 37

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
SPINTEC 443

Pad 17" / 432 mmPad 17" / 432 mmPad 17" / 432 mmPad 17" / 432 mm

Pads 17 inch Eco blauw 5 st. 10001939 1 ○

Pads 17 inch Eco carpet bonnet 6 st. 10001935 1 ○

Pads 17 inch Eco groen 5 st. 10001940 1 ○

Pads 17 inch Eco rood 5 st. 10001941 1 ○

Pads 17 inch Eco zwart 5 st. 10001938 1 ○

Speciale padsSpeciale padsSpeciale padsSpeciale pads

Pads 17 inch Eco Brilliant blauw 2 st. 10002337 1 ○
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Accessoires Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
SPINTEC 443

Pads 17 inch Eco Brilliant geel 2 st. 10002338 1 ○

Pads 17 inch Eco Brilliant groen 2 st. 10002339 1 ○

Pads 17 inch Eco Brilliant rood 2 st. 10002336 1 ○

OverigeOverigeOverigeOverige

Extra gewicht 2 kg FM400 L / SPINTEC443 56382007 1 ○

Schuimgenerator 11294A 1 □

Spray reinigingskit 11295A 1 □

TankTankTankTank

Watertank accessoirekit 10104A 1 □

Borstel 430 mmBorstel 430 mmBorstel 430 mmBorstel 430 mm

Borstel 17 inch licht-medium schoonmaak 11298A 1 □

Borstel 17 inch medium 11299A 1 □

Borstel 17 inch zwaar 11310A 1 □

PadhoudersPadhoudersPadhoudersPadhouders

Padhouder low speed 11315A 1 □
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