
FRECCIA 30 & ROUND 45 GULVVASKEMASKINER



Ghibli Freccia 30 SM45 BC/T ...................................Vare nr.  80.28.0061

Freccia 30 er en kompakt og effektiv mellemstørrelse gulvvasker, som 
er ideel til den daglige rengøring af gulvarealer på op til 1500 m². Den er 
meget handy og let at manøvrere, hvilket også gør den meget velegnet til 
lokaler, hvor der er mange forhindringer eller smalle døre, passager m.m. 

Effektiv at bruge
Til trods for sit kompakte design er Freccia 30 udstyret med 2 x 30 liters 
tanke til henholdsvis rent og snavset vand, og med en driftstid på omkring 
2 timer får man en meget høj produktivitet, som er svær at matche for 
andre maskiner i denne klasse.  Det intuitive betjeningspanel kombineret 
med det brugervenlige design gør det meget nemt at betjene. Vand-
tilførslen tændes/slukkes sammen med børstemotoren, mens vand-
mængden justeres manuelt på en lille hane bag på maskinen.

Den patenterede indbyggede ”Touch” sikkerhedssensor er meget bruger-
venlig og gør det muligt at betjene maskinen uden at bruge kræfter på at 
holde sikkerhedsgreb og andet inde. Brugeren skal blot have en finger på 
håndtaget.

Maskinen leveres med indbygget lader.

Gulvvaskemaskiner



Ghibli Round 45 SD55 BC/T .....................................Vare nr.  80.28.0054

ROUND 45 SD55 er en kompakt og brugervenlig gulvvaskemaskine til 
gulvarealer på op til omkring 2000 m². 

Maskinen har samme beholderkapacitet, indbygget motor til fremdriftssys-
tem og opbygning som ROUND 45 D60 BC, men er udstyret med én stor 
skurebørste på 55 cm i diameter.  

Der er ved udviklingen af Round 45 SD55 lagt vægt på at designe en 
brugervenlig maskine til den hurtige og effektive daglige rengøring. 
Maskinen er enkel at betjene via et betjeningspanel med få trykknapper. 
Vandtilførslen tændes og slukkes sammen med børstemotoren, mens 
vandmængden kan justeres manuelt med en lille hane bag på maskinen. 

Lige som Round 45 D60 BC er denne model også udstyret med ”Touch” 
sikkerhedssensor.

Maskinen leveres med indbygget lader og har en driftstid på godt 2 timer. 

Ghibli Round 45 D60 BC/T CHEM ...........................Vare nr.  80.28.0069

Round 45 D60 BC er en meget manøvrevenlig gulvvaskemaskine med 
fremdrift velegnet til alle typer hårde gulve, også de mere snavsede 
gulve, da maskinens børstetryk kan justeres. Maskinen er velegnet til de 
mellemstore opgaver, hvilket typisk vil sige gulvarealer op til 2500 m² i 
f.eks. supermarkerder, udstillingslokaler, skoler, kontorbygninger m.m. 
Med et støjniveau på blot 63 dB kan maskinen uden problemer benyttes i 
normal arbejdstid. Ydermere er der mulighed for at benytte maskine med 
reduceret sugeeffekt og derigennem sænke støjniveauet yderligere til blot 
57 dB (Silent mode funktion).
Round 45 D60 BC leveres med indbygget lader og batterier og har en 
driftstid på op til 3 timer på fuldt opladede batterier. 

Gode køreegenskaber
Ghibli Round 45 D60 BC er fuldautomatisk, hvilket vil sige, at den har 
træk på hjulene, og derfor egen fremdrift og bakfunktion. Kort afstand 
mellem forhjul og svirvelhjul sikrer stor manøvredygtighed, og maskinen 
tager selv 180° sving uden at smide vand. Sugefoden er reduceret til 750 
mm, men følger maskinen hurtigt og effektivt, også ved skarpe sving. 

Let at betjene
Maskinen er meget enkel og brugervenlig at anvende. Maskinens vigtig-
ste funktioner er alle samlet på et overskueligt betjeningspanel med et 
intuitivt display. Den patenterede ”Touch” sikkerhedssensor i håndtaget 
sikrer at maskinen kun kører, når brugeren rører håndtaget, og den gør 
det muligt næsten at køre maskinen med én finger. Vandpåfyldnings-
slangen er integreret i vandtanken, og en elektronisk sensor advarer, hvis 
vandstanden i snavsvandstanken bliver for høj, og tanken skal tømmes. 
Samtidig stopper sugemotoren automatisk. 
Integreret plads til sæbe-/kemibeholder. Sæbemængden kan justeres på 
kontrolpanelet eller styres via Ecosystemet, som automatisk optimerer 
sæbe- og vandforbrug.



Tekniske data Måleenhed Freccia 30 SM45 BC/T Round 45 SD55 BC/T Round 45 D60 BC/T  CHEM 

Fremdrift  manuel frem + bak frem + bak

Hastighed km/t - 0 - 5 0 - 5

Batteri volt 24 (2 x 12) 24 (2 x 12) 24 (2 x 12)

Anbefalede batterier volt 12V x 2 (gel)  12V x 2 (gel) 12V x 2 (gel)

Driftstid, ca. min. 120 120 180

Børstebredde mm 430 530 600

Sugebredde mm 650 750 750

Børstehastighed omdr./min. 120 115 200

Børstemotor watt 200 350 450

Sugemotor volt/watt 400 550 550

Vakuum mm H2O 1189 1791 1250

Rentvandstank liter 30 45 45

Snavsvandstank liter 33 47 47

Indbygget lader  5A 9A 9A

Støjniveau dB(A) 64 63 63/57 *

Vægt u/batterier og lader kg 66 109 116

Vægt m/batterier og lader kg 104 189 196

Dimensioner (lxbxh) mm 1210 x 560 x 1020 1210 x 560 x 1040 1210 x 560 x 1040

Børstetryk g/cm2 17,4 - 18,0 16,5 - 25,5 27,0 - 32,0

* Silent mode funktion

Skurebørster

Freccia 30
Skurebørste 0,7 (blå) medfølger 86.24.4021
Skurebørste 0,9 (hvid)  86.24.4018
Skurebørste Tynex (grå) 86.24.4017
Rondelholder 86.24.2006

Round 45 SD55 BC/T 
Skurebørste 0,7 (blå) medfølger 86.24.4022
Skurebørste 0,9 (hvid) 86.24.4025
Skuebørste Tynex 86.24.4028
Rondelholder 86.24.4031

Round 45 D60 BC/T CHEM 
Skurebørste 0,7 (blå)* medfølger 86.24.4023
Skurebørste 0,9 (hvid)* 86.24.4020
Skuebørste Tynex* 86.24.4019
Rondelholder* 86.24.4029
*Round 45 D60 BC/T CHEM er udstyret med 2 børster 

Påfyldningsslange (medfølger) 86.24.5095

Gummilister

Freccia 30 
Gummilister (sæt) 86.24.8286

Round 45 SD55 BC/T
Gummiliste (forreste) 86.24.4035
Gummiliste (bageste)  86.24.4036

Round 45 D60 BC/T CHEM 
Gummilister (sæt) 86.24.4032
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