
Buitengewone combinatie 
van modern ontwerp en 
effectieve prestaties

BA 651/751/851



EENKNOPSBEDIENING ACTIVEREN EN REINIGEN  
Zuinig met water. De instelling waarbij weinig water en geen reinigingsmiddel wordt gebruikt is ideaal voor routinematig 
reinigen. Flexibel. Het activeren van één knop verhoogt  het reinigingsvermogen, voegt net voldoende reinigingsmiddel 
toe voor vuilere vloeren. Kies tussen 5 verschillende niveau’s. Een minuut toename 60 seconden extra borsteldruk voor 
een boost in reinigingsvermogen. Voor de vuilere vloerdelen.



Veelzijdige schrobzuigmachine 
verhoogt de productiviteit

Het unieke Ecoflex-systeem stelt de gebruiker 
in staat om de prestaties van de schrobzuig-
machine 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 gemak-
kelijk terugkeren naar de oorspronke-lijke 
instellingen voor een minimaal gebruik van 
water, schoonmaakmiddel en energie.

Een grotere veelzijdigheid, een productiviteit die tot 30% 
hoger ligt, een betrouwbaarheid die nog nooit zo hoog is 
geweest, een uiterst stille werking en een unieke ergono-
mie. Het zijn maar enkele van de kenmerken waarmee de 
Nilfisk BA651/751/851 serie een nieuw tijdperk voor schrob-/
zuigmachines inluidt en het werk van vakmensen uit de 
schoonmaaksector weer een stuk eenvoudiger maakt.
Nooit eerder werden een dergelijk modern ergonomisch  
ontwerp, krachtige prestaties en ongeëvenaarde tractie  
gecombineerd in één machine. Dit is dé walk-behind oploss-
ing voor het reinigen van grote waterbestendige oppervlak-
ken.

·       Laag geluidsniveau (tot 58 dB(A)) maakt schoonmaken 
overdag tot een volwaardig alternatief

·   Unieke wendbaarheid waardoor de machine kan draaien 
in een gangpad van slechts 200 cm breed

·   Uitstekend ergonomisch ontwerp voor een betere zicht-
baarheid en minder vermoeidheid bij de gebruiker

·    Combinatie van een schrobbreedte van 86 cm, een  
snelheid van 5,6 km/u, en grote tanks garanderen een 
ongekende productiviteit

·    Stevige constructie, vooruitstrevend ontwerp en betere 
materialen garanderen een grotere betrouwbaarheid en 
langere levensduur

·   Verwisselbare schrobdeks met keuze uit 3 verschillende 
borstelbreedtes of 71 cm groot cilindrisch schrobdek

Het gebruiksvriendelijke one-touch bedienings- 
paneel verlaagt het risico op fouten voor een 
grotere veiligheid en betere resultaten 



Technische gegevens
Omschrijving Eenheid BA 651 BA 751 BA 751C BA 851

Voltage V 24 24 24 24

Nominaal Vermogen W 1420 1420 1820 1420

Geluidsniveau op 1.5m dB(A) 58 58 58 58

Productiviteit, theoretisch/werkelijk m2/h 3700/2200 3980/2390 3980/2390 4820/2895

Schrobbreedte mm 660 710 710 860

Max. snelheid km/h 5.6 5.6 5.6 5.6

Schoon-/vuilwatertank litre 85/85 85/85 85/85 85/85

Borstel-/paddiameter mm 2x330/330 2x355/355 2x690 2x430/432

Borsteldruk kg 32/52 32/52 35 32/52

Borstelsnelheid rpm 220 220 613 220

Afmetingen accuruimte (lxbxh) mm 890 890 890 1040

Lengte x breedte x hoogte cm 150x60x105 150x60x105 147x60x105 157x60x105

Gewicht kg 170 170 170 170

Gewicht tijdens gebruik kg 470 470 470 470

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.
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One-touch bedieningspaneel
voor eenvoudige en veilige
bediening en verstelbare
handgreep voor zowel kleine
als grote gebruikers

Grote zuigmond voor
uitstekende vochtopname
is licht en eenvoudig
schoon te maken

Zuigmond beschermd
door grote poly
beschermwielen

Ecoflexsysteem: minimaal
verbruik, maximale prestaties

Vuilwatertank is kantelbaar
voor toegang tot accu en 
voor efficiënt onderhoud

Vulopening aan de zijkant
weg van de elektronische

elementen en motoren voor een
grotere veiligheid en

gemak

Regelbare borsteldruk voor
optimale resultaten op elk

type vloer

België:
Nilfisk n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

Nederland:
Nilfisk B.V.
Industrieterrein Gooise Kant.
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 523 51 48
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

PLUS

Betrouwbaarheid is ook ons uitgangspunt als het op 
onderhoud aankomt
Eenvoudige en snelle toegang tot professioneel onderhoud is een belangrijke factor bij het soepel uitvoeren van uw activiteiten, met een
hoge mate van voorspelbaarheid en met een maximale uptime. We helpen u graag bij het kiezen van de juiste Service Solutions variant 
die het beste aansluit bij uw activiteiten.

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

SERVICE SOLUTIONS STANDARD
Bij deze overeenkomst zijn de onderhouds- 
bezoeken inbegrepen. Storingsbezoeken en  
onderdelen worden apart gefactureerd.

SERVICE SOLUTIONS PLUS
Bij deze overeenkomst heeft u meer grip op de 
onderhouds-, en reparatiekosten.
Arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen zijn 
inbegrepen.

Nilfisk 
Service Solutions

STANDARD

Nilfisk 
Service Solutions

PLUS

Nilfisk 
Service Solutions

PREMIUM

Nilfisk 
Service Solutions

CALL IN

SERVICE SOLUTIONS PREMIUM
Als maximale inzetbaarheid de hoogste prioriteit 
heeft binnen uw organisatie.
Aantal onderhoudsbezoeken wordt afgestemd 
om de maximale inzetbaarheid te waarborgen. 
Er zijn geen financiële verrassingen. Arbeidsloon, 
voorrijkosten, onderdelen en verbruiksartikelen 
zijn inbegrepen.


