Stroje s provozem na baterii

EB 30/1 Li-Ion
EB 30/1 Professional Li-Ion je první elektrické koště s bateriovým pohonem pro profesionální uživatele na
trhu. Profesionální provedení obsahuje vedle druhého výměnného akumulátoru rychlonabíječku namísto
síťové nabíječky. Nově vyvinutý stroj je vybavený snadno výměnným zametacím válcem a jednoduše
vyjímatelnou nádobou na zametené nečistoty a tím se stává koštětem a lopatkou v jednom. Umožňuje
rychlé, tiché (56 dB(A)) a spolehlivé čištění znečištěných míst na tvrdých a kobercových podlahách během
pracovní doby.

Vybavení:
•
•
•

Akku 7,2 V / 1,3 A
Rychlonabíječka BC 1/1.8
Válcový kartáč standard

Objednací číslo: 1.545-127.0

Technické údaje
Objem nádrže (l)

1

Hladina hluku (dB)

56

Hmotnost (kg)

2,3

Rozměry (D x Š x V) (mm)

250x300x1100

Životnost h

40/60

Doba nabití akku

50

Baterie (V/Ah)

7,2/2,6

Detaily
Popis
Díky druhému výměnnému akumulátoru lze dobu používání tohoto stroje zdvojnásobit. Rychlonabíječka v
sériovém vybavení zkrátí dobu nabíjení výměnného akumulátoru ze 3 hodin na 90 minut. Výměnné
akumulátory umožňují tedy práci zcela bez přerušení. EB 30/1 Professional Li-Ion se zapíná a vypíná
nožním pedálem. Ploché koště (90 mm) podjede topná tělesa i nábytek a pojme volné nečistoty i ve
vzdálenosti jen 2 mm od kraje. Teleskopickou tyč s rukojetí lze nastavit na výšku postavy obsluhy a
pohybovat jí pomocí kardanového kloubu všemi směry. O pracovních přestávkách zapadne do svislé
polohy. Jelikož EB 30/1 Professional Li-Ion pracuje bez kabelu, není téměř zapotřebí čas na přípravu.
Elektrické koště může pracovat na kobercích okolo 60 minut a na tvrdých podlahách 80 minut, než je
třeba opět nabít výkonný litium-iontový akumulátor.Jelikož EB 30/1 Professional Li-Ion pracuje bez
kabelu, není téměř zapotřebí čas na přípravu. Elektrické koště může pracovat na kobercích okolo 60
minut a na tvrdých podlahách 80 minut, než je třeba opět nabít výkonný litium-iontový akumulátor.

Vybavení a užitek
Snadná výměna baterií
Výkonnou baterii vyjmete a vyměníte jednou rukou.
Výměna bez nářadí
Válcový kartáč vyjmete bez nářadí, a tak ho jednoduše vyčistíte.

Volitelné příslušenství
Dobíjecí baterie a nabíječky
Výměnná baterie se články Li-Ion 7,2 V/ 2,6 Ah
Výměnná baterie se články Li-Ion, 7,2 V/2,6 Ah, delší doba chodu, lze nabíjet
jednoduchou nabíječkou nebo rychlonabíječkou se čtyřmi místy.
Objednací číslo 4.654-283.0

Výměnná baterie 7,2 V/1,3 Ah Li-Ion
Výměnná baterie se články Li-Ion, 7,2 V/1,3 Ah lze nabíjet jednoduchou
nabíječkou nebo rychlonabíječkou se čtyřmi místy.
Objednací číslo 4.654-273.0

