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De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

Met de SPINTEC 551 UH hebben we onder meer de ergonomie, de
balans en transportmogelijkheden verbeterd. Zo is er een haak voor de
kabel, een langere (oranje) kabel van 15 meter, een ingebouwde
padhouder en is de machine gemakkelijker te onderhouden. De
veiligheidsknop, de dodemansknop en de opvallende oranje kabel maken
dat dit product zeer goed bijdraagt tot een veilige omgeving. De
ergonomische handle met soft grip verzekert een comfortabele bediening.
De volledig metalen behuizing, de grote wielen en de bumper maken deze
reinigingsmachine zeer robuust, duurzaam en eenvoudig te gebruiken. Het
lage geluidsniveau maakt deze machine geschikt voor daytime cleaning;
overdag reinigen in bijvoorbeeld ziekenhuizen, hotels en andere publieke
gebouwen.

• Haak voor de kabel, gemakkelijk opbergen van de kabel
• Grote wielen
• Ergonomische handgreep
• Solide metalen aandrijfstang en frame
• Bumper voor bescherming van machine en omgeving
• Gemakkelijk te onderhouden
• Stille werking
• Eenvoudig te bedienen

De SPINTEC 551 UH (riemaandrijving, 1500 tpm) is een gebruiksvriendelijke machine voor de reiniging van vloeren (polijsten). De inklapbare
duwbeugel vergemakkelijkt het transport en is binnen enkele seconden gebruiksklaar.

● Standaard uitrusting

Model SPINTEC 551 UH

Artikelnummer 56380072

Kenmerken

Sproeireiniging ●

Verstelbare handgreep ●

Kabelopbergmogelijkheid ●

Ergonomische handgreep ●

Goed zichtbare kabel ●

Eenvoudig vervangen van de kabel ●

Riem aangedreven ●

Ultra high speed boenen ●

Geïntegreerde padhouder ●

Burnishers SPINTEC 551 UH burnisher



High speed vloerreinigingsmachine (polijsten), elektrisch en onderhoudsvrij

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

16320

Technische specificaties SPINTEC 551 UH

Voltage (V) 230

Frequentie (Hz) 50

Nominaal vermogen (W) 1100

Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744) >70

Kabellengte (m) 15

Borstel-/paddiameter (mm) 510

Borsteldruk (g/cm²) 10

Toerental borstel/pad (tpm) 1500

Borsteldraaimoment (nm) 12

Lengte x breedte x hoogte (mm) 824x566x1261

Gewicht (kg) 41

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
SPINTEC 551

UH

Pad 20" / 505 mmPad 20" / 505 mmPad 20" / 505 mmPad 20" / 505 mm

Pad 20 505MM  Eco White 5PCS 10001960 1 ○

Pads 20 inch oranje/groen 5 st. L00305600 1 ○

Pads 20 inch oranje/wit 20 5 st. L00190840 1 ○

Speciale padsSpeciale padsSpeciale padsSpeciale pads

PAD 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS 10002351 1 ○

Burnishers SPINTEC 551 UH burnisher


