
BR 625/752/752C

Zaprojektowany, aby czyścić wydajnie
i skutecznie
- Nowoczesny design do nowoczesnego czyszczenia



Nowa dysza ssąca nie wychyla się na boki 
podczas pracy, dzięki czemu przemieszcza się 
dokładnie po śladzie zespołu szorującego, 
gwarantując idealne zbieranie wody bez 
pozostawiania śladów nawet w ciasnych 
zakrętach.

Nowa koncepcja zespołu szczotek (powiązanego z układem kierowniczym): przy obracaniu 
kierownicy w lewo zespół szczotek przemieszcza się również w lewo (i analogicznie 
w przeciwną stronę ) – zapewnia to najwyższą jakość czyszczenia przy maksymalnym 
komforcie i minimalnym nakładzie pracy. Na zakrętach dysza ssąca pokrywa całą szerokość 
ścieżki czyszczenia , dzięki czemu fartuchy boczne nie są już potrzebne.



Funkcja EcoflexTM włączana i wyłączana 
jednym przyciskiem

Regulacja ułożenia stopy na pedale napędu, 
to większy komfort pracy

Nowa seria kompaktowych, mobilnych automatów szorująco-
zbierających BR 652/752 firmy Nilfisk, to coś więcej niż tylko 
najnowsze modele. To wielki krok naprzód w konstrukcji maszyn 
czyszczących.

Powstał nowy wzorzec doskonale zaprojektowanych 
i skonstruowanych urządzeń znacznie wyprzedzających 
konkurencję. Wystarczy spojrzeć na ich właściwości, takie 
jak bardzo niski poziom hałasu oraz ergonomiczna i zwarta 
konstrukcja umożliwiająca czyszczenie tymi maszynami niemal 
wszystkich miejsc. 
Dodajmy do tego przyjazny dla środowiska system czyszczenia 
EcoflexTM, który kontroluje zużycie wody, detergentu i energii tak 
skutecznie, że pozwala na uzyskiwanie istotnych oszczędności 
bez pogarszania jakości czyszczenia! 
Na szczególną uwagę zasługuje całkowicie nowa, opatentowana 
koncepcja zespołu szorującego. Gdy maszyna zakręca, tak 
samo zachowuje się zespół szczotek, przesuwając się w tę 
samą stonę co kierunek skrętu.

• Koncepcja pracy układu szorującego: maksymalny komfort 
i sprawność działania, minimalny wysiłek i zakres konserwacji

• Koncepcja dyszy ssącej: stabilna i wydajna dysza ssąca 
zapewniająca najwyższą sprawność zbierania

• System EcoflexTM minimalizuje oddziaływanie na środowisko bez 
pogarszania jakości czyszczenia

• Opatentowana, automatyczna regulacja prędkości zwiększająca 
bezpieczeństwo operatora

• Bardzo zwarta budowa sprawia, że czyszczenie ograniczonej 
przestrzeni nie stanowi problemu

• Łatwy dostęp do miejsca dla operatora z obu stron maszyny
• Tryb niskiego poziomu hałasu umożliwia czyszczenie w ciągu dnia 

oraz pracę w obszarach wrażliwych na hałas
• Wytrzymała i wyjątkowo wszechstronna maszyna do wielu 

obszarów zastosowań, takich jak szpitale, supermarkety, 
magazyny, ośrodki sportowe, porty lotnicze, parkingi samochodowe 
i zakłady przemysłowe

Wielki krok naprzód w maszynowym
czyszczeniu podłóg

Maksymalna wydajność bez potrzeby montażu
fartuchów bocznych.

EcoflexTM to przełomowa technologia, która 
pozwala operatorowi łatwo regulować ilość 
zużywanej wody, środków chemicznych i nacisk 
szczotek. Dzięki temu uzyskuje się idealnie 
czyste podłogi przy minimalnym wpływie 
na środowisko. Przy pomocy funkcji zwiększenia 
mocy Ecoflex można w dowolnej chwili zawiesić 
tryb czyszczenia ekologicznego i zastosować 
jednominutowe zwiększenie wszystkich 
parametrów (nacisk szczotek, ilość wody 
i detergentu).



Nilfisk Polska Sp. zo.o.
Ul. 3 Maja 8 | 05-800 Pruszków
Tel.: +48 22 738 37 50 · Fax: +48 22 738 37 51
biuro.pl@nilfisk.com
www.nilfisk.pl

Niezawodność to nasza dewiza

Dane Techniczne
Opis Jednostka BR 652 BR 752 BR 752 C

Numer katalogowy 9087260020 9087262020 9087264020

Napięcie V 24 24 24

Moc znamionowa W 1500 1500 1900

Poziom ciśnienia akustycznego 1,5 m dB(A) 60 60 60

Wydajność teoretyczna / praktyczna m2/h 3960/2770 4260/2980 4260/2980

Szerokość robocza mm 660 710 710

Maksymalna prędkość km/h 6 6 6

Pojemność zbiorników roztworu / wody brudnej litr 80/80 80/80 80/80

Średnica szczotki / pada mm 2x330 2x355 cyl.

Nacisk szczotki kg 30-48 32-50 35

Prędkość szczotki rpm 230 230 720

Wymiary komory na baterie (dł x szer x wys ) mm 390x530x500 390x530x500 390x530x500

Długość x szerokość x wysokość cm 136x67x120 136x75x120 136x81x120

Ciężar kg 175 177 180

Ciężar maszyny gotowej do pracy kg 446 448 451

Dane Techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.
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Duży otwór w zbiorniku
ułatwiający jego czyszczenie

System EcoflexTM (opcja)
dokładnie dozuje chemię

zapewnając optymalne 
rezultaty czyszczenia

Odbojniki chroniące układ
szorujący

Nowa koncepcja dyszy ssącej 
gwarantuje perfekcyjne 

zbieranie cieczy

Nowa koncepcja umieszczenia
panelu sterowania w kierownicy

Konstrukcja umożliwiająca 
operatorowi komfortową 
pozycję i zapewniająca 
maksymalną widoczność

Uchwyt do mopa ręcznego
(opcja)

Koła poliuretanowe 
zapewniające 
maksymalną przyczepność

Zespół szczotek przemieszczający się
wzdłuż osi poprzecznej maszyny
przy skręcaniu

Urządzenie Nilfisk działa 
w sposób optymalny, kiedy 
jest regularnie serwisowane 
i konserwowane. 
Z tego względu 
stworzyliśmy optymalne 
rozwiązanie serwisowe: 
trzy poziomy serwisowania 
odpowiadające różnym 
wymogom i zapewniające 
w ramach dostępnych opcji 
zastępcze urządzenie 
w krytycznych  sytuacjach.

Pakiet Standard - 
Profesjonalna konserwacja

W pakiecie zapewniamy
wykonywanie przeglądów
okresowych przez
wykwalifikowanych i regularnie
szkolonych techników Nilfisk
oraz kontrolę nad kosztami
dojazdu i robocizny w ramach
usługi. 

Pakiet Plus - 
Optymalne wyniki
W rozwiązaniu Plus
gwarantujemy kontrolę
nad kosztami robocizny
i dojazdu do wszystkich
przeglądów i napraw oraz
pewność, że Twoja wydajność
nigdy nie spadnie.  

Pakiet Premium - 
Maksymalizacja czasu pracy

Jeżeli Twoim priorytetem
i największym zmartwieniem
jest czas sprawnego działania,
to ten pakiet jest dla Ciebie.
W tym rozbudowanym
pakiecie uwzględnione są 
wszystkie niespodziewane 
koszty związane z eksploatacją 
maszyny (także te związane 
np. z nieprawidłowym
użytkowaniem).


