
INNOVATIEF, GEBRUIKSVRIENDELIJK
EN ONTWORPEN VOOR DE BETERE 
REINIGING

Does a perfect job. 

br 652/752/752c



Een knop schakelt het Ecoflexsysteem in en uit Volledig instelbaar tractiepedaal, uitlijnbaar met de 
gewenste zithouding van de bestuurder

Het uitzonderlijke Ecoflex-systeem stelt de gebruiker in staat om de prestaties van de schrobzuigmachine aan te  
passen aan de vervuiling op de vloer en het vereiste reinigingsniveau. Als de gebruiker meer vuile plekken op de 
vloer aantreft, kan hij de Ecoflex knop gebruiken voor tijdelijk extra vermogen en even gemakkelijk terugkeren naar
de oorspronkelijke instellingen voor een minimaal gebruik van water, schoonmaakmiddel en energie.

REVOLUTIONAIR 
mEEBEWEGEND SchROBDEK

De BR 652/752 serie compacte ‘zit’ schrob-zuigmachines van 
Nilfisk zijn nieuwe modellen vol met de jongste innovaties. Zij 
beschikken over twee unieke systemen die er voor zorgen dat er 
nog efficiënter gereinigd kan worden. Als eerste een geheel nieuw 
en gepatenteerd concept voor het schrobdek. Dit nieuwe “moving 
deck” beweegt mee met de stuurrichting. Het nieuwe schrobdek
beweegt dus onder de machine mee naar links of naar rechts. 
Hierdoor zijn er geen zijskirts meer nodig die het vuile water onder 
de machine begeleiden.
Ten tweede het Ecoflex systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat u 
standaard zuinig werkt. De elementen waterverbruik, reinigings-
middelenverbruik en borsteldruk staan zuinig afgesteld.  
Reinigingsmiddel kan zelfs helemaal uit worden geschakeld. Heeft 
u meer reinigingsvermogen nodig, dan schakelt u Ecoflex uit en 
krijgt u gedurende 60 seconden meer water, meer of juist wel 
reinigingsmiddel en meer borsteldruk. Na 60 seconden schakelt 
het Ecoflex weer in en werkt u weer uitermate zuinig.
Een zeer laag geluidsniveau, ergonomisch ontwerp, compacte af-
metingen en een volledig nieuw ontwikkeld stuurwiel, waarbij alle 
functies vanaf het stuurwiel worden bediend behoren eveneens 
tot de standaard uitrusting.

·    Ergonomisch stuurwielconcept waarbij alle functies vanaf het 
stuurwiel bediend worden

·   Concept voor de zuigmond; een stabiele en betrouwbare 
zuigmond voor de beste zuigprestaties

·   Gepatenteerde automatische snelheidsbegrenzer die de 
veiligheid van de bestuurder in bochten aanzienlijk verbetert

·    Laag geluidsniveau maakt overdag schoonmaken en 
schoonmaken van geluidsgevoelige omgevingen mogelijk

·   Lage opstap: eenvoudige toegang voor de bestuurder van beide 
kanten van de machine

 Bewegend 
schrobdekconcept; 
maximaal comfort en 
prestaties, minimale 
inspanningen en 
onderhoud 



Nieuw schrobdeksysteem (gekoppeld aan het stuurwiel): als het stuur naar links wordt gedraaid, beweegt ook
het schrobdek naar links (idem aan de andere kant); dit garandeert de beste schoonmaakprestaties met een
maximaal comfort en minimale inspanningen. Het waterspoor wordt volledig door de zuigmond gedekt en
zijskirts zijn niet meer nodig

De zuigmond draait niet (hij beweegt alleen als hij 
tegen een obstakel komt) zodat hij het waterspoor 
perfect volgt en gegarandeerd al het water opzuigt, 
zelfs in krappe bochten, zonder water achter te laten
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technische specificaties

omschrijving eenheid br 652 br 652 w. obc br 752 br 752 w. obc br 752cyl br 752cyl w. obc

Voltage V 24 24 24 24 24 24

Nominaal vermogen W 1500 1500 1500 1500 1900 1900

Geluidsniveau op 1,5m dB(A) 65 65 65 65 65 65

Productiviteit, theoretisch/werkelijk m2/u 3960/2770 3960/2770 4260/2980 4260/2980 4260/2980 4260/2980

Schrobbreedte mm 660 660 710 710 710 710

Max. snelheid km/u 6 6 6 6 6 6

Schoon-/vuilwatertank liter 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80

Borstel-/paddiameter mm 2x330 2x330 2x355 2x355 cyl. 710 cyl. 710

Borsteldruk kg 30/48 30/48 32/50 32/50 35 35

Borstelsnelheid rpm 230 230 230 230 720 720

Afmeting batterijcompartiment mm 380x540x300 380x540x300 380x540x300 380x540x300 380x540x300 380x540x300

Lengte x breedte x hoogte cm 136x67x120 136x67x120 136x75x120 136x75x120 136x81x120 136x81x120

Gewicht kg 175 175 177 177 180 180

Gewicht tijdens gebruik kg 446 446 448 448 451 451

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.

De zijbumper beschermt het
schrobdek en de zuigmond

De EcoflexTM reinigingsmiddelen
kit mengt reinigingsmiddel en
water in de exact juiste verhouding 
waardoor optimale schoonmaak-
resultaten behaald worden

Uniek ontwerp van de zuigmond,
met standaard polyurethaan rub-
bers, zorgt voor een uitstekende
wateropname en voor drogere
vloeren

Grote opening van de vuilwater-
tank maakt eenvoudig reinigen 
mogelijk

Nieuw stuurwielconcept
waarbij alle functies

volledig geïntegreerd zijn

Het schrobdek beweegt zowel
naar links als naar rechts
afhankelijk van de stuurrichting

Een vuilkorf en bevestiging
voor een mop zijn optioneel

Volledige set polyurethaan
wielen voor een uitstekende

tractie en duurzaamheid

ClearViewTM zichtlijnen
zorgen voor uitstekend zicht.

Ruime bestuurderspositie voor
een ergonomische houding

BETROUWBAARhEID ZIT IN ONZE GENEN
OOK ALS hET Om SERVIcE GAAT

serVice, 24 UUr per DaG

Een machine van Nilfisk functioneert optimaal als
deze regelmatig wordt onderhouden. Daarom hebben
we diverse onderhoudsoplossing 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.

basis service abonnement
Nilfisk verzorgt de planning voor het onderhoud
van uw machines. Voorrijkosten en arbeidsloon 
tegen een zeer gereduceerd tarief en op basis van  
nacalculatie. Onderdelen en toebehoren worden op  
basis van nacalculatie gefactureerd.

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

service op maat
Deze Tailor Made Overeenkomst kunt u samen- 
stellen op basis van uw specifieke wensen, machine  
en werkomgeving.

plus service – 3 of 5 jaar
Nilfisk verzorgt de planning voor het onderhoud  
van uw machines. U heeft recht op een preventieve
onderhoudsafspraak en tussentijdse storingen
worden opgelost tegen een sterk gereduceerd
tarief. Onderdelen zijn inclusief.
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