
BR 755/855

Een ultramoderne machine voor een 
doeltreffend schoonmaakresultaat



Een vuilopvangbak verzamelt het vuil van de 
aanzuigslang om te voorkomen dat het in de 
vuilwatertank terechtkomt

Via de geïntegreerde lader kunnen accu’s  
probleemloos op elk stopcontact worden  
aangesloten en geladen

Geïntegreerde zuigmondophanging op de  
vuilwatertank voor een eenvoudige  
verplaatsing van de machine in smalle ruimten



Het reinigingsmiddel zit nu onder de  
bestuurderstoel waardoor deze nog  
eenvoudiger kan worden vervangen

Zowel het schrobdek als de zijkanten van de 
zuigmond worden goed beschermd door grote 
rolbumpers

De serie BR 755/855 schrobzuigmachines zijn nu uitgerust 
met een nieuw milieuverantwoord concept: Ecoflex.  
Met de geïntegreerde Ecoflex functie bent u in staat om 
kortstondig de dosering van water en reinigingsmiddel te 
verhogen. Ook de borsteldruk zal bij het inschakelen van 
de Ecoflex functie tijdelijk hoger zijn. Op deze manier bent 
u in staat om langdurig zuinig te werken en beschikt u 
toch over de mogelijkheid om daar waar nodig extra  
reinigingskracht in te zetten.

De Ecoflex functie houdt het verbruik onder controle  
waardoor deze machines groener zijn dan ooit.
Deze serie schrobzuigmachines werkt zo stil dat zij overdag 
in de meest geluidsgevoelige omgevingen kunnen worden 
ingezet. Het geluidsniveau is verlaagd door een nieuw 
ontwerp van de zuigmond.

Ook heeft de vernieuwde geïntegreerde 3-voudige  
afzuiging bijgedragen aan een aanzienlijke verlaging  
van het geluidsniveau. De BR 755/755C/855 serie is  
gewoonweg de beste keus!

·    Via een instelbaar softwaremenu kan de machine perfect 
op elke specifieke toepassing worden afgestemd

·   Een waterdicht ‘one-touch’ bedieningspaneel zorgt voor 
een eenvoudigere besturing en nog betere resultaten

·   Probleemloos te manoeuvreren waardoor ook volgepak-
te ruimten moeiteloos kunnen worden schoongemaakt

·   Regelbare schrobdruk voor betere resultaten, hoe vuil de 
ondergrond ook is

·   Geïntegreerd 3-trapszuigvermogen waardoor het  
geluidsniveau tot 63 dB(A) kan worden teruggebracht

·     Een stevig ontwerp dat ideaal is voor commerciële en 
industriële schoonmaaktoepassingen in supermarkten, 
winkelcentra, scholen, luchthavens, magazijnen,  
voedingsmiddelenfabrieken en de ijzer- & metaal- 
industrie

Langdurig zuinig werken, een betere  
ergonomie, nog betrouwbaarder en
nog doeltreffender

Gebruiksvriendelijk, eenvoudig te bedienen 
en uiterst productief



Technische gegevens
Omschrijving Eenheid BR 755 BR 755C BR 855

Voltage V 24 24 24

Nominaal Vermogen W 2040 1920 2160

Geluidsniveau op 1.5m dB(A) 63.7 63.7 63.7

Productiviteit, theoretisch/werkelijk m2/u 4500/3150 4500/3150 5400/3800

Schrobbreedte mm 710 710 860

Max. snelheid km/u 6.3 6.3 6.3

Schoon-/vuilwatertank liter 106/106 106/106 106/106

Borstel-/paddiameter mm 2x355 cil. 2x430

Borsteldruk kg 40/65/96 27/36/45 40/65/96

Borstelsnelheid t.p.m. 250 900 250

Afmetingen batterijcompartiment (lxbxh) mm 667x406x533 667x406x533 667x406x533

Lengte x breedte x hoogte cm 152x77x131 152x80x131 152x92x131

Gewicht kg 244 248 246

Gewicht tijdens gebruik kg 658 662 660

Specificaties en bijzonderheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Grote opening van de vuilwater-
tank voor eenvoudige reiniging

De schoon- en vuilwatertank
zijn gemaakt van barst-,

deuk- en chemiebestendig
polyethyleen

Het legen van de vuilwatertank
gaat snel en makkelijk met de

Easyflow™ afvoerslang

Uniek ontwerp van de zuigmond 
verhoogt de luchtstroom waar-
door vloeren sneller droog zijn

Ergonomische en ruime 
bestuurdersplaats met een 
uitstekend zicht
“ClearView™” op de werkvloer

Ecoflex systeem (optioneel)
- waarborgt een correcte  
nauwkeurige dosering van  
reinigingsmiddel en schoon 
water voor een optimaal  
reinigingsresultaat

De metalen bumper
beschermt de machine
voor een lange levensduur

De zijrubbers zijn instelbaar om
spatten te voorkomen en om
het vuile water naar de zuig-
mond te leiden

Uitgerust met polyurethaan wielen voor 
een uitstekende tractie en een lange 
levensduur
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BETROUWBAARHEID ZIT IN ONZE GENEN, 
OOK ALS HET OM SERVICE GAAT
Een machine van Nilfisk functioneert optimaal als deze regelmatig wordt onderhouden. Daarom hebben we diverse onderhoudsoplossingen die  
uw machine in prima conditie houden. Met Nilfisk bent u niet alleen verzekerd van professionele reinigingsapparatuur maar heeft u ook nog de  
mogelijkheid tot uitgebreide service. Zo neemt Nilfisk al uw schoonmaakzorgen uit handen.  

Service solutions call in
Nilfisk verzorgt de planning  
voor het onderhoud van uw 
machines. Voorrijkosten en
arbeidsloon tegen zeer  
gereduceerd tarief en op basis 
van nacalculatie. Onderdelen en 
toebehoren worden op basis van 
nacalculatie gefactureerd.

Service solutions standard
Bij deze overeenkomst zijn de 
onderhoudsbezoeken  
inbegrepen. Storingsbezoeken 
en onderdelen worden apart 
gefactureerd.

Service solutions plus
Bij deze overeenkomst heeft u 
meer grip op de onderhouds-, en 
reparatiekosten.
Arbeidsloon, voorrijkosten en 
onderdelen zijn inbegrepen.

Service solutions premium
Als maximale inzetbaarheid de 
hoogste prioriteit heeft binnen 
uw organisatie.
Aantal onderhoudsbezoeken 
wordt afgestemd om de maxi-
male inzetbaarheid te waar-
borgen. Er zijn geen financiële 
verrassingen. Arbeidsloon, 
voorrijkosten, onderdelen en ver-
bruiksartikelen zijn inbegrepen.


