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De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

De nieuwe Nilfisk BU500 is een 1500 tpm riemaangedreven burnisher.
Verbeterde ergonomie in gebruik en bij verplaatsen. Nieuwe kenmerken
zijn de ergonomische bedieningsstang, automatische zekering,
ingebouwde padhouder, 15m snoer en het robuuste ontwerp.
De Nilfisk BU500 burnisher is ideaal voor reinigen overdag, bijvoorbeeld in
de gezondheidszorg. Veiligheidsschakelaar, dodemansknop, goed
zichtbaar oranje snoer maken de Nilfisk BU500 tot een uiterst veilige
reinigingsmachine. Metalen frame, grote wielen en beschermrand,
hoogglans lak allemaal samengevoegd in een modern ontwerp. Deze
kenmerken maken de Nilfisk BU500 burnisher tot een robuuste, duurzame
eenvoudig te reinigen machine. De Nilfisk BU500 burnisher is een
bijzonder complete machine.

• Concurrerend geprijsd
• Uitstekende prestaties
• Modern ontwerp: verbeterd imago, kostenbesparing en verlaging van

de gebruikskosten
• Nieuwe kenmerken: kabelbevestiging, stekkerhouder, grote wielen,

veiligheid, eenvoudig te vervangen snoer, ergonomische
bedieningsstang

● Standaard uitrusting

Model BU500

Artikelnummer 56380063

Kenmerken

Sproeireiniging ●

Kabelhouder ●

GB uitvoering

Ergonomische handgreep ●

Opvouwbare handgreep ●

Goed zichtbare kabel ●

Eenvoudig vervangen van de kabel ●

Riem aangedreven ●

Ultra high speed boenen ●

Technische specificaties BU500

Stekkertype EU

Voltage (V) 230

Frequentie (Hz) 50

Beschermingsklasse/IP bescherming IPX0

Nominaal vermogen (W) 1100

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

Trillingsniveau handgreep (m/s²) <2.5
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Technische specificaties BU500

Kabellengte (m) 15

Borstel-/paddiameter (mm) 510

Borstel-/paddruk (g/cm²) 10

Toerental borstel/pad (tpm) 1500

Borsteldraaimoment (nm) 12

Lengte x breedte x hoogte (mm) 824x566x1261

Hoogte motorbehuizing (mm) na

Hoogte met verticale handgreep (mm) 1261

Gewicht (kg) 41

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires Artikelnummer
Minimale
hoeveel

heid
BU500

Speciale padsSpeciale padsSpeciale padsSpeciale pads

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

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

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

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

Burnishers BU500 burnisher


