FLOORTEC R 870
Forøg din produktivitet
med støvfri fejning
og exceptionel
ergonomi

works for you

Robust feje-/sugemaskine
med fremragende ergonomi
og produktivitet
FLOORTEC R 870 er en alsidig, robust fejemaskine til såvel udendørs som indendørs
brug og til den energikilde, som du vælger: batteri, LPG eller benzin. Maskinen er
velegnet til fejning i alt fra lette til meget støvede områder, med opsamling af smuds
og affald op til 60 mm.
FLOORTEC R 870 kombinerer ydeevne og pris, ergonomi og lave samlede
omkostninger ved ejerskab (TCO). Den fremragende produktivitet og støvkontrol
opnås med One-Touch fejning. Koste- og støvkontrol starter og stopper automatisk,
når du kører maskinen, hvilket er energibesparende, reducerer slidtagen af kostene
og gør arbejdet lettere.
Fremragende ergonomi
Smudsbeholderen med hydraulisk højtømning kan lukkes fra førerpladsen, hvilket øger sikkerheden
og gør det muligt at køre maskinen væk fra containeren, uden at skulle stige ud. Det skrå fodpanel
til føreren øger komforten, og det lave panel med to trin gør af- og påstigning nemt og sikkert.
Besparelser og bæredygtighed
Alle systemer aktiveres med fodpedalen, hvilket sparer energi og slid på kostene. Sidekostene har
ingen remme, mens alle koste og elmotorer frakobles, når de ikke er i brug. Dette sparer energi og
vedligeholdelsesudgifter.
Støvfri drift
Du kan optimere den støvfri fejning v.h.a. DustGuardTM vandtågesystem til støvkontrol på
sidekostene.

One-Touch fejekontrol.
Alle funktioner starter automatisk,
når kostene sænkes og maskinen
starter. Det betyder mindre behov
for oplæring af operatøren.

Nem og hurtig adgang til alle
dele, der skal efterses eller udskiftes, helt uden brug af værktøj.

Afmontering af hoved- og
sidekoste, filter, samt nem adgang
til alle komponenter, foregår helt
uden brug af værktøj. Det sikrer
hurtig og let vedligeholdelse og
servicering.

Filteret kan udskiftes/efterses
på LPG-modeller uden at fjerne
LPG-beholderen. Det er mere
ergonomisk og hurtigere for
operatøren.

Velegnet til:

• Industri og produktion
• Store servicestationer
• Bilforhandlere
• Maskinstationer
• Byggeri og anlæg

Smudsbeholderen kan
lukkes fra førerpladsen.
Brugervenligt kontrolpanel.

Ingen emission fra
modellerne med batteri.

Nem adgang til motorrum
helt uden brug af værktøj.

Modellerne med motor
har store sværtefrie skumfyldte bagdæk, der ikke
punkterer og giver
en behagelig kørsel.

Lavt fodpanel giver nem
adgang til førerplads.

Støvfri fejning med
exceptionel ergonomi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renere omgivelser med støvfri rengøring.
One-Touch fejning sparer energi og slid af koste.
Smudsbeholder med hydraulisk højtømning kan lukkes fra førerpladsen.
Lavt støjniveau gør maskinen behagelig at være i nærheden af og arbejde med.
DustGuardTM vandtågesystem til støvkontrol på sidekostene fås som tilbehør.
Alle systemer aktiveres af fodpedalen, hvilket gør det let at bruge maskinen.
Let adgang til alle komponenter sikrer hurtig og nem vedligeholdelse og servicering.
Alle vedligeholdelsesopgaver klares helt uden brug af værktøj.
Skråt fodpanel til operatøren giver god ergonomi.
Fodpanel med to trin gør det let at springe af og på maskinen.
One-Touch fejning. Mindre behov for oplæring af operatøren.

Tekniske specifikationer

FLOORTEC R 870 B

FLOORTEC R 870 P

FLOORTEC R 870 LPG

Fejebredde med hovedkost (mm)

700

700

700

Fejebredde med en sidekost (mm)

975

975

975

Fejebredde med to sidekoste (mm)

1250

1250

1250

Kapacitet teoretisk (m. 2 sidekoste) (m2/t)

8750

8750

8750

Energikilde til motor

24 V batteri

Petrol Honda 4,1 kW

LPG Honda 4,1 kW

Max. hastighed (km/t)

7

7

7

Max. stigning (%)

20

20

20

Smudsbeholder kapacitet (kg)

100

100

100

Hovedfilter areal (m2)

7

7

7

Max. tømmehøjde (cm)

150

150

150

Støjniveau (dB(A))

65

75

75

Venderadius højre/venstre (cm)

192/189

192/189

192/189

Dimensioner L x B x H (cm)

164 x 103,5 x 1330

164 x 103,5 x 133

164 x 103,5 x 133

Vægt (kg)

433

511

515

Egenskaber

•

Batteri-drevet

•

Benzin model

•

LPG model

•
•

Indbygget oplader
Indikator for lavt batteri
Indikator for lavt brændstofniveau

•

•

•

•

•

Solide dæk
Skumfyldte dæk

Hovedkost Chevron 6R PPL 0,8 gul

1463913000

1463913000

1463913000

Sidekost PPL 1.3 + stål 0.5

1465318000

1465318000

1465318000

Panelfilter papir Ultra Web (blå)

1464189000

1464189000

1464189000

Indbygget oplader, 24V 30A 230V

1465175000

Bestillingsnr.

9084404010

9084405010

9084406010

Nilfisk-ALTO er et varemærke ejet af Nilfisk-Advance A/S, der har
udviklet professionelt rengøringsudstyr i mere end 100 år og er en af
verdens førende producenter.

Med Nilfisk-ALTO varemærket har vi fokus på nytænkning og vækst. Vi
tror på tætte og langvarige relationer med både kunder, leverandører og
medarbejdere.

Nilfisk-ALTO tilbyder højtryksrensere, våd-/tørsugere og gulvrengøringsmaskiner af høj kvalitet til landbruget, auto- og transportbranchen,
industrien, bygge- og anlægsbranchen og private forbrugere.

Vort høje niveau af servicevenlighed, reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og dermed de generelle udgifter til rengøring. Uanset hvilket
produkt du har brug for, kan du være sikker på at finde den ultimative
løsning, hvad angår rengøringseffektivitet, ergonomi og lavest muligt
udgifter til rengøring, når du vælger et Nilfisk-ALTO produkt.

Hovedkontoret ligger i Danmark. Produktionsfaciliteter findes i Ungarn,
Kina, Italien, USA, Singapore, Danmark og Tyskland. Salgsselskaber
findes i de fleste europæiske lande, Nord-amerika samt Asien.

Der kan ikke gøres krav gældende af oplysninger eller illustrationer i denne brochure. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandles af:

Nilfisk-Advance Danmark A/S
Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund
Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11
www.nilfisk-alto.dk
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