
B 90 R Classic Bp
Το μπαταριοκίνητο επικαθήμενο μηχάνημα περιποίησης δαπέδων B 90 R Classic Bp είναι 
compact, διαθέτει κάδο μεγάλης χωρητικότητας και ρυθμιζόμενο πλάτος εργασίας (55, 65, 
75 cm).
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 Πολύ εύκολος χειρισμός

 Ο υπερβολικά κοντός και λείος σχεδιασμός καθιστά το μηχάνημα 
πολύ σβέλτο και εύχρηστο – παρά τη μεγάλη χωρητικότητα νερού.

 Οι 90° του συστήματος διεύθυνσης επιτρέπουν ακριβές στρίψιμο.

 Απλή λειτουργία

 Οι βασικές λειτουργίες ελέγχονται μέσω του διακόπτη EASY.
 Εμφανίζονται οι ώρες λειτουργίας.

 Παρατεταμένα χρονικά διαστήματα λειτουργίας

 Μεγάλο διαμέρισμα για μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας. Τα 
μοντέλα μπαταριών περιέχουν μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη 
συντήρησης.

 Γρήγορη αντικατάσταση

 Η κεφαλή της βούρτσας αντικαθίσταται εύκολα χωρίς εργαλεία.
 Οι κύλινδροι κεφαλής R αλλάζουν σε δευτερόλεπτα. B 
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B 90 R Classic Bp

 Πολύ εύκολο στη χρήση
 Με μετρητή ωρών εργασίας
 Για καθαρισμό συντήρησης

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.161-306.0

 4039784497849
Πλάτος εργασίας βουρτσών mm 550
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης mm 850
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού l 90 / 90
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεω-
ρητική

m²/h 4500

Πίεση επαφής βούρτσας g/cm² / kg 20 – 315 / 28 – 35
Τάση μπαταρίας V 24
Ονομαστική ισχύς εισόδου W 2200
Βάρος με αξεσουάρ (εξαρτήματα) kg 149
Διαστάσεις (L × W × H) mm 1450 × 800 × 1200

Εξοπλισμός
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης  
Αυτόματη διακοπή νερού  
Κασσίτερος  –
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας

Σκληρότητα / 
τύπος βούρ-
τσας Διάμετρος Χρώμα

Ποσότη-
τα Τιμή Περιγραφή

Οδηγοί για τσόχες

Pad disk complete STRONG BD75 1 4.762-591.0 375 mm 1 Pieces Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνης, αλλά και για 
τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον 
άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό 
κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφα-
λής καθαρισμού D 75. Απαιτούνται 2 τμχ.



Disk pad BD65 2 4.762-590.0 335 mm 1 Pieces Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνης, αλλά και για 
τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον 
άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό 
κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφα-
λής καθαρισμού D 65. Απαιτούνται 2 τμχ.



Οδηγός τσόχας 3 4.762-447.0 375 mm 1 Pieces Βάση τσόχας οδηγού για καθαρισμό με τσόχες, διαμέτρου 335 
χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, βάση άγκιστρου και 
κεντρικό κλείδωμα. Κατάλληλη π.χ. για το D 75.



4 4.762-446.0 335 mm 1 Pieces Βάση τσόχας οδηγού για καθαρισμό με τσόχες, διαμέτρου 335 
χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, βάση άγκιστρου και 
κεντρικό κλείδωμα. Κατάλληλη π.χ. για το D 65.



5 4.762-445.0 280 mm 1 Pieces Βάση τσόχας οδηγού για καθαρισμό με τσόχες, διαμέτρου 280 
χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, βάση άγκιστρου και 
κεντρικό κλείδωμα. Κατάλληλη π.χ. για το D 55.



Δίσκος από μικροίνες

Τσόχα μικροϊνών 6 6.371-078.0 μικροίνες 381 mm ασπρο 5 Pieces 5 τσόχες από μικροΐνες, λευκές, με κεντρική οπή, διάμετρο 381 
χιλ. Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελε-
σματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη. Κατάλληλη π.χ. για 
τα D 75, BD 75/140 R και BD 40/25 C.



7 6.369-959.0 μικροίνες 356 mm ασπρο 5 Pieces 5 τσόχες από μικροΐνες, λευκές, με κεντρική οπή, διάμετρο 356 
χιλ. Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελε-
σματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη. Κατάλληλη π.χ. για 
το D 65.



8 6.369-120.0 μικροίνες 280 mm ασπρο 5 Pieces Σετ τσοχών από μικροΐνες: Πέντε λευκές τσόχες από μικροΐνες, 
διαμέτρου 280 χιλ., με κεντρική οπή και εξαιρετική ισχύ καθα-
ρισμού. Καθαρίζει ακόμα και λεπτά πλακίδια από πέτρα μέχρι 
τον τελευταίο κόκκο. Κατάλληλο π.χ. για το D 55.
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Αριθμός πα-
ραγγελίας

Σκληρότητα / 
τύπος βούρ-
τσας Διάμετρος Χρώμα

Ποσότη-
τα Τιμή Περιγραφή

Δίσκοι

Τσόχα 9 6.371-000.0 μεσαίο-μαλακό 650 mm κόκκινο 5 Pieces Μέτρια-σκληρή τσόχα (650 x 300 χιλ.) σε κόκκινο χρώμα για 
τον καθαρισμό όλων των δαπέδων σε συνδυασμό με την 
κεφαλή S 65.



10 4.642-025.0 σκληρό 650 mm καφέ 5 Pieces Σκληρή, καφέ τσόχα (650 x 300 χιλ.) που περιλαμβάνει συνδε-
τήρα Velcro. Για την επαναφορά της λάμψης σε συνδυασμό με 
την κεφαλή S 65. Μόνο για μη ευαίσθητες επιφάνειες.



11 6.369-791.0 μεσαίο-μαλακό 381 mm κόκκινο 5 Pieces Μαλακοί κόκκινοι, 385 mm 
12 6.369-790.0 μεσαίο-σκληρό 381 mm πράσινο 5 Pieces Μέτρια σκληροί πράσινοι, 385 mm 
13 6.369-789.0 σκληρό 381 mm μαύρο 5 Pieces Σκληροί μαύροι, 385 mm 
14 6.369-003.0 μεσαίο-μαλακό 356 mm κόκκινο 5 Pieces Μαλακοί κόκκινοι, 356 mm 
15 6.369-002.0 μεσαίο-σκληρό 356 mm πράσινο 5 Pieces Μέτρια σκληροί πράσινοι, 356 mm 
16 6.369-001.0 σκληρό 356 mm μαύρο 5 Pieces Σκληροί μαύροι, 356 mm 
17 6.371-153.0 μεσαίο-μαλακό 280 mm κόκκινο 5 Pieces 5 τσόχες, μέτριες-μαλακές, κόκκινες, διαμέτρου 280 χιλ. Για 

τον καθαρισμό όλων των δαπέδων. Κατάλληλη π.χ. για το D 
55.



18 6.371-154.0 μεσαίο-σκληρό 280 mm πράσινο 5 Pieces 5 τσόχες, μέτριες-σκληρές, πράσινες. Διαμέτρου 280 χιλ. Για 
την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό. 
Κατάλληλη π.χ. για το D 55.



19 6.371-155.0 σκληρό 280 mm μαύρο 5 Pieces 5 τσόχες, σκληρές, μαύρες, διαμέτρου 280 χιλ. Για την αφαίρε-
ση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό. Κατάλλη-
λη π.χ. για το D 55.



  Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας

Σκληρότητα / 
τύπος βούρ-
τσας Διάμετρος Χρώμα

Ποσότη-
τα Τιμή Περιγραφή

Διαμαντένιες τσόχες

Διαμαντένια τσόχα 20 6.371-252.0 τραχύ 385 mm ασπρο 5 Pieces Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφά-
νειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές 
γρατζουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την 
προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης 
τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλο-
ποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.



21 6.371-253.0 μεσαίο 385 mm κίτρινο 5 Pieces Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφά-
νειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές 
γρατζουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για 
την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσι-
νης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα 
κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.



22 6.371-236.0 λεπτό 385 mm πράσινο 5 Pieces Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και 
επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης 
μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλο-
ποίηση υψηλής λάμψης.



23 6.371-250.0 τραχύ 356 mm ασπρο 5 Pieces Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφά-
νειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές 
γρατζουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την 
προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης 
τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλο-
ποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.



24 6.371-251.0 μεσαίο 356 mm κίτρινο 5 Pieces Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφά-
νειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές 
γρατζουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για 
την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσι-
νης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα 
κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.



25 6.371-235.0 λεπτό 356 mm πράσινο 5 Pieces Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και 
επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης 
μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλο-
ποίηση υψηλής λάμψης.



26 6.371-246.0 τραχύ 280 mm ασπρο 5 Pieces Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφά-
νειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές 
γρατζουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την 
προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης 
τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλο-
ποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.



27 6.371-247.0 μεσαίο 280 mm κίτρινο 5 Pieces Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφά-
νειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές 
γρατζουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για 
την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσι-
νης τσόχας διαμαντιού.



28 6.371-233.0 λεπτό 280 mm πράσινο 5 Pieces Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και 
επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης 
μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλο-
ποίηση υψηλής λάμψης.



  Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας

Σκληρότητα / 
τύπος βούρ-
τσας Διάμετρος Χρώμα

Ποσότη-
τα Τιμή Περιγραφή

Τσόχες μελαμίνης

Pad set 2x D 381 Melamin 29 6.371-022.0 381 mm Γκρι/
λευκό

2 Pieces Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ 
καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρω-
των δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. 
Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς 
αχλύος.



Pad set 2x D 356 Melamin 30 6.371-021.0 356 mm Γκρι/
λευκό

2 Pieces


  Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Μήκος Χρώμα

Ποσότη-
τα Τιμή Περιγραφή

Σύστημα αναρρόφησης πλήρες

Μάκτρο 1 4.777-080.0 1000 mm διαφανές 1 Pieces 
2 4.777-079.0 900 mm διαφανές 1 Pieces 
3 4.777-402.0 940 mm διαφανές 1 Pieces 
4 4.777-401.0 850 mm διαφανές 1 Pieces 

Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης

Λεπίδες μάκτρου για μάκτρο σε 
σχήμα V

5 6.273-024.0 1116 mm διαφανές 2 parts 
6 6.273-023.0 1010 mm διαφανές 2 parts 

Λεπίδες μάκτρου 7 6.273-208.0 960 mm διαφανές 2 parts 
8 6.273-205.0 960 mm διαφανές 2 parts 
9 6.273-291.0 960 mm διαφανές 2 parts 

10 6.273-214.0 960 mm μπλε 2 parts 
ΛΑΣΤΙΧΑ 11 6.273-207.0 890 mm διαφανές 2 parts 
Λεπίδες μάκτρου 12 6.273-229.0 890 mm διαφανές 2 parts 

13 6.273-290.0 890 mm διαφανές 2 parts 
ΛΑΣΤΙΧΑ (ΣΕΤ) 14 6.273-213.0 890 mm μπλε 2 parts 
  Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Μήκος Χρώμα

Ποσότη-
τα Τιμή Περιγραφή

Τροχοί/ ελαστικά

Ελαστικά, supergrip 1 6.435-403.0 κίτρινο 1 Pieces Αδιαπέραστα από λάδια, με εξαιρετικά καλή πρόσφυση. 
Διάφορα

Πρόσθετο κιτ eco!zero 2 5.388-133.0 1 Pieces Επιλέγουμε eco!zero για κλιματικά ουδέτερες μεθόδους καθα-
ρισμού: ως αντιστάθμισμα για τις ποσότητες CO2 που παρά-
γονται κατά τη χρήση του μηχανήματος, στηρίζουμε πρωτο-
βουλίες προστασίας του κλίματος που υιοθετούνται σε 
παγκόσμιο επίπεδο.



Σωλήνας πλήρωσης 3 6.680-124.0 1,5 m 1 Pieces Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της 
συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης 
για όλες τις τυπικές βρύσες.



Φίλτρο δεξαμενής ακάθαρτου νερού 4 6.414-976.0 1 Pieces Για βελτιωμένη ροή αέρα, ακόμα και όταν είναι υγρός, χάρη 
στην αλλαγή του υλικού του φίλτρου. 

Κιτ πρόσθετου βάρους 5 5.031-498.0 1 Pieces Εξασφαλίζει τη βέλτιστη ολίσθηση της λεπίδας καθαρισμού 
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM

Σταθμός Δοσολογίας Χημικού 
Προϊόντος Καθαρισμού DS 3

6 2.641-811.0 1 Pieces Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό 
προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το 
διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει 
στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Ποσότητα

Τάση μπαταρί-
ας

Χωρητι-
κότητα 
μπατα-
ρίας

Τύπος 
μπατα-
ρίας Τιμή Περιγραφή

Μπαταρίες

Battery kit Gel 4x 6V/180Ah 1 2.815-101.0 4 parts 24 V 180 Ah χωρίς 
συντήρη-
ση

Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 180 Ah (C5). 
Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη 
συντήρησης.



Κιτ Μπαταρίας 2 6.654-070.0 4 parts 24 V 180 Ah χαμηλή 
συντήρη-
ση

Το πακέτο μπαταρίας περιλαμβάνει τέσσερις μπαταρίες 6 V 
και καλώδια σύνδεσης 

Battery kit AGM 4x 6V/170Ah 3 2.815-092.0 4 parts 24 V 170 Ah χωρίς 
συντήρη-
ση

Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 170 Ah (C5). 
Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη 
συντήρησης.



Φορτιστές μπαταριών

Φορτιστής 4 6.654-072.0 1 Pieces 24 V ξεχωρι-
στά

Για μπαταρία 6.654-070 

5 6.654-078.0 1 Pieces 24 V ξεχωρι-
στά

Για μπαταρίες 6.654-088 και 6.654-130 

6 6.654-180.0 1 Pieces 24 V ξεχωρι-
στά

Για χρήση με 100 - 230 V. Για μπαταρίες 6.654-124.0 (4 τμχ.) 
και 6.654-130.0. 

Battery charger 24V 7 4.654-013.0 1 Pieces 24 V ξεχωρι-
στά

Φορτιστής μπαταρίας 24 V, ειδικά για το σετ μπαταριών 24 V 
υψηλής απόδοσης και χαμηλής συντήρησης με χωρητικότητα 
αποθήκευσης 180 Ah (αρ. παραγγελίας 4.035-440.0).



Battery charger 8 4.654-316.0 1 Pieces 24 V ξεχωρι-
στά

Εξωτερικός φορτιστής μπαταρίας για τη φόρτιση μπαταρίας 
180 Ah που δεν χρειάζεται συντήρηση (αρ. παραγγελίας 
6.654-124.0) για το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 60 C 
Classic.



Αξεσουάρ για μπαταρίες

Mounting kit battery kit 9 2.638-064.0 5 parts Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο 
μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες και 3 καλώδια σύνδε-
σης.



10 2.638-106.0 3 parts Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο 
μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 3 καλώδια σύνδεσης. 
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Αριθμός πα-
ραγγελίας

Εγκατάσταση 
εκ του εργο-
στασίου

Τάση μπαταρί-
ας

Χωρητι-
κότητα 
μπατα-
ρίας

Τύπος 
μπατα-
ρίας Τιμή Περιγραφή

Μπαταρίες κίνησης

Μπαταρία 1 6.654-119.0 6 V 240 Ah χωρίς 
συντήρη-
ση

Απαιτούνται 4.


Φορτιστές

Φορτιστής 2 6.654-120.0 24 V ξεχωρι-
στά

Για τη φόρτιση μπαταριών 24V/240Ah που δεν χρειάζονται 
συντήρηση (6.654-119.0). 
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Αριθμός πα-
ραγγελίας

Σκληρότητα / 
τύπος βούρ-
τσας Μήκος Χρώμα

Ποσότη-
τα Τιμή Περιγραφή

Κυλινδρικές βούρτσες για BR

Κυλινδρικές βούρτσες 1 6.906-985.0 μαλακό 700 mm ασπρο 1 Pieces Μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για 
γυάλισμα. Συνδέεται με το R 75. 

Κόκκινη κυλινδρική βούρτσα για 
αντικατάσταση BR 75

2 4.035-190.0 μεσαίο 700 mm κόκκινο 1 Pieces Κόκκινη βασική κυλινδρική βούρτσα για καθαρισμό συντήρη-
σης. 

Κυλινδρικές βούρτσες 3 6.906-986.0 Ψηλό/χαμηλό 700 mm πορτο-
καλί

1 Pieces Μέτρια-σκληρή για τον καθαρισμό σκληρών τεχνητών δαπέ-
δων και βαθέων αρμών. Συνδέεται με το R 75. 

4 6.906-987.0 σκληρό 700 mm πράσινο 1 Pieces Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για 
μη ευαίσθητα δάπεδα. Συνδέεται με την κεφαλή βούρτσας R 
75.



5 6.906-988.0 πολύ σκληρό 700 mm μαύρο 1 Pieces Πολύ σκληρή, για εξαιρετικά κολλώδεις ρύπους και για βαθύ 
καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητες επιφάνειες. Συνδέεται με 
την κεφαλή βούρτσας R 75.



6 6.906-981.0 μαλακό 638 mm ασπρο 1 Pieces Μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για 
γυάλισμα. Συνδέεται με το R 65. 

Κόκκινη κυλινδρική βούρτσα για 
αντικατάσταση BR65

7 4.035-187.0 μεσαίο 638 mm κόκκινο 1 Pieces Κόκκινη βασική κυλινδρική βούρτσα για καθαρισμό συντήρη-
σης. 

Κυλινδρικές βούρτσες 8 6.906-982.0 Ψηλό/χαμηλό 638 mm πορτο-
καλί

1 Pieces Μέτρια-σκληρή για τον καθαρισμό σκληρών τεχνητών δαπέ-
δων και βαθέων αρμών. Συνδέεται με το R 65. 

9 6.906-983.0 σκληρό 638 mm πράσινο 1 Pieces Κυλινδρική βούρτσα, σκληρή, πράσινη. Μήκος: 638 χιλ. Μη-
χανισμός τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικός στη φθορά. 
Για πολύ λερωμένα δάπεδα και βασικό καθαρισμό. Τρίχες: 
Πολυαμίδιο με καρβίδιο του πυριτίου, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 20 
χιλ.



10 6.906-984.0 πολύ σκληρό 638 mm μαύρο 1 Pieces Πολύ σκληρή, για εξαιρετικά κολλώδεις ρύπους και για βαθύ 
καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητες επιφάνειες. Συνδέεται με 
το R 65.



11 6.906-977.0 μαλακό 532 mm ασπρο 1 Pieces Μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για 
γυάλισμα. Συνδέεται στο R 55. 

Κόκκινη κυλινδρική βούρτσα για 
αντικατάσταση BR 55

12 4.035-193.0 μεσαίο 532 mm κόκκινο 1 Pieces Κόκκινη βασική κυλινδρική βούρτσα για καθαρισμό συντήρη-
σης. 

Κυλινδρικές βούρτσες 13 6.906-978.0 Ψηλό/χαμηλό 532 mm πορτο-
καλί

1 Pieces Μέτρια-σκληρή για τον καθαρισμό σκληρών τεχνητών δαπέ-
δων και βαθέων αρμών. Συνδέεται με το R 55. 

14 6.906-979.0 σκληρό 532 mm πράσινο 1 Pieces Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για 
μη ευαίσθητα δάπεδα. Συνδέεται με το R 55. 

15 6.906-980.0 πολύ σκληρό 532 mm μαύρο 1 Pieces Πολύ σκληρή, για εξαιρετικά κολλώδεις ρύπους και για βαθύ 
καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητες επιφάνειες. Συνδέεται με 
το R 55.
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Αριθμός πα-
ραγγελίας

Σκληρότητα / 
τύπος βούρ-
τσας Μήκος

Διάμε-
τρος Χρώμα Τιμή Περιγραφή

Λαβή κυλινδρικού δίσκου

Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών 
τσοχών

1 4.762-434.0 700 mm συνδέεται με το R 75 
2 4.762-433.0 638 mm Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, αλουμίνιο Για 

κυλινδρικές τσόχες ή κυλίνδρους από μικροΐνες, μήκος 638 
χιλ. Συνδέεται με την κεφαλή βούρτσας R 56.



3 4.762-432.0 532 mm Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, αλουμίνιο Για 
κυλινδρικές τσόχες ή κυλίνδρους από μικροΐνες, μήκος 532 
χιλ. Συνδέεται με την κεφαλή βούρτσας R 55.



Κυλινδρικές τσόχες

Κυλινδρικές τσόχες 4 6.369-454.0 μαλακό 105 mm κίτρινο Μαλακές κίτρινες, 105 mm 
5 6.369-456.0 μεσαίο 105 mm κόκκινο Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 105 mm 
6 6.369-455.0 σκληρό 105 mm πράσινο Σκληρές πράσινες, 105 mm 

Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊονών

Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊνών 7 4.114-007.0 μικροίνες 700 mm 105 mm ανοιχτό 
πράσινο

Παγκόσμια καινοτομία: Η εφαρμογή των κυλίνδρων από μι-
κροΐνες συνδυάζει τις εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες των 
μικροϊνών με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των κυλινδρι-
κών βουρτσών. Συνδυάζεται με τον άξονα προσαρμογής 
κυλινδρικών τσοχών 4.762-434.0. Συνδέεται με το R 75.



8 4.114-006.0 μικροίνες 638 mm 105 mm ανοιχτό 
πράσινο

Παγκόσμια καινοτομία: Η εφαρμογή των κυλίνδρων από μι-
κροΐνες συνδυάζει τις εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες των 
μικροϊνών με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των κυλινδρι-
κών βουρτσών. Συνδυάζεται με τον άξονα προσαρμογής 
κυλινδρικών τσοχών 4.762-433.0. Συνδέεται με το R 65.



9 4.114-005.0 μικροίνες 532 mm 105 mm ανοιχτό 
πράσινο

Παγκόσμια καινοτομία: Η εφαρμογή των κυλίνδρων από μι-
κροΐνες συνδυάζει τις εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες των 
μικροϊνών με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των κυλινδρι-
κών βουρτσών. Συνδυάζεται με τον άξονα προσαρμογής 
κυλινδρικών τσοχών 4.762-432.0. Συνδέεται στο R 55.



  Διαθέσιμα εξαρτήματα     

Page 2 
5.Object 
page6152214905025_
std_1_272x272px.jpg 
wurde anstatt 
PAGE6152214905003_
std_1_272x272px.JPG 
plaziert. 



2 4 5 6 7–9

B 90 R Classic Bp
1.161-306.0

1, 5 2, 6, 10 3, 7, 11 4, 8 912

B 
90

 R
 C

la
ss

ic
 B

p,
 1

.1
61

-3
06

.0
, 2

02
1-

02
-2

8

Αριθμός πα-
ραγγελίας

Σκληρότητα / 
τύπος βούρ-
τσας Διάμετρος Χρώμα

Ποσότη-
τα Τιμή Περιγραφή

Δισκοειδείς βούρτσες για BD

Δισκοειδής βούρτσα 1 4.905-019.0 πολύ μαλακό 385 mm ασπρο 1 Pieces Πολύ μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και 
για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 75. 

2 4.905-020.0 μαλακό 385 mm φυσικό 1 Pieces Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλι-
σμα. Συνδέεται στο D 75. 

3 4.905-018.0 μεσαίο 385 mm κόκκινο 1 Pieces Μέτρια, για όλα τα δάπεδα. Στον βασικό εξοπλισμό για το D 
75. 

4 4.905-021.0 σκληρό 385 mm μαύρο 1 Pieces Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για 
μη ευαίσθητα δάπεδα. Συνδέεται στο D 75. 

5 4.905-011.0 πολύ μαλακό 355 mm ασπρο 1 Pieces Βούρτσα δίσκος, πολύ μαλακή, λευκή, διάμετρος 355 χιλ. Για 
τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Συνδέ-
εται με την κεφαλή βούρτσας D 65. Μήκος τριχών: 41 εκ.



6 4.905-012.0 μαλακό 355 mm φυσικό 1 Pieces Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλι-
σμα. Συνδέεται στο D 65. 

7 4.905-010.0 μεσαίο 355 mm κόκκινο 1 Pieces Βούρτσα δίσκος, μέτρια-σκληρή, κόκκινη, διαμέτρου 355 χιλ. 
Για φυσιολογική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα δάπεδα. 
Τυπική κεφαλή βούρτσας D 65.



8 4.905-013.0 σκληρό 355 mm μαύρο 1 Pieces Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για 
μη ευαίσθητα δάπεδα. Συνδέεται στο D 65. 

9 4.905-015.0 πολύ μαλακό 300 mm ασπρο 1 Pieces πολύ μαλακή, λευκή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανει-
ών και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 55. 

10 4.905-016.0 μαλακό 300 mm φυσικό 1 Pieces Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλι-
σμα. Συνδέεται στο D 55. 

11 4.905-014.0 μεσαίο 300 mm κόκκινο 1 Pieces Βούρτσα δίσκος, μέτρια-σκληρή, κόκκινη, διαμέτρου 300 χιλ. 
Για φυσιολογική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα δάπεδα. 
Τυπική για κεφαλή βούρτσας D 55.



12 4.905-017.0 σκληρό 300 mm μαύρο 1 Pieces Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για 
μη ευαίσθητα δάπεδα. Συνδέεται στο D 55. 
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Τιμή Περιγραφή

Βούρτσες

Κεφαλή βούρτσας R 75 1 2.763-006.0 Κεφαλή βούρτσας με 2 κυλινδρικές βούρτσες και πλάτος 
εργασίας 75 εκ. Αλλαγή βούρτσας χωρίς εργαλεία. Το ύψος 
των πλαϊνών προφυλακτήρων είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το 
νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα 
καθαρισμού κινείται βέλτιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφα-
λή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.



Κεφαλή βούρτσας R 65 2 2.763-004.0 Κεφαλή βούρτσας με 2 κυλινδρικές βούρτσες και πλάτος 
εργασίας 65 εκ. Αλλαγή βούρτσας χωρίς εργαλεία. Το ύψος 
των πλαϊνών προφυλακτήρων είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το 
νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα 
καθαρισμού κινείται βέλτιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφα-
λή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.



Κεφαλή βούρτσας R 55 3 2.763-002.0 Κεφαλή βούρτσας με 2 κυλινδρικές βούρτσες και πλάτος 
εργασίας 55 εκ. Αλλαγή βούρτσας χωρίς εργαλεία. Το ύψος 
των πλαϊνών προφυλακτήρων είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το 
νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα 
καθαρισμού κινείται βέλτιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφα-
λή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.



Κεφαλή βούρτσας D 75 4 2.763-005.0 Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης 
αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 75 εκ. Το ύψος των 
πλαϊνών προφυλακτήρων είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό 
διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθα-
ρισμού κινείται βέλτιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφαλή 
βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.



Κεφαλή βούρτσας D 65 5 2.763-003.0 Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης 
αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 65 εκ. Το ύψος των 
πλαϊνών προφυλακτήρων είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό 
διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθα-
ρισμού κινείται βέλτιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφαλή 
βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.



Κεφαλή βούρτσας D 55 6 2.763-001.0 Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, γρήγορη αλλαγή 
βούρτσας και πλάτος εργασίας 55 εκ. Το ύψος των πλαϊνών 
προφυλακτήρων είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό διατηρείται 
κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθαρισμού 
κινείται βέλτιστα προς το μάκτρο: Σε ξεχωριστή συσκευασία.



Κεφαλή δαπέδου S 65 7 2.763-030.0 Κεφαλή δαπέδου με τσόχα καθαρισμού για την επαναφορά 
της λάμψης σε σκληρά και ανθεκτικά δάπεδα. Διαρκής πίεση 
επαφής σε όλη την επιφάνεια της τσόχας. Επίσης, καθαρίζει 
τις άκρες και τις γωνίες.



Κιτ σύνδεσης S 65 8 4.036-061.0 Κιτ εξαρτημάτων σύνδεσης της κεφαλής δαπέδου S 65 στο 
μηχάνημα B 90 R. 
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Μήκος Διάμετρος

Ποσότη-
τα Τιμή Περιγραφή

Lighting/RKL mounting kit

Φάρος που αναβοσβήνει 1 2.641-718.0 1 Pieces Ενίσχυση της ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας. 
Άλλα προσθέτα κιτ

Auto-Fill 2 2.641-748.0 1 Pieces Σύστημα αυτόματης πλήρωσης. Η παροχή νερού σταματά 
αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως. Με ασφαλιστική 
βαλβίδα υπερχείλισης.



Κιτ υποστηρικτικού κυλίνδρου 3 2.641-773.0 1 Pieces Μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο δάπεδο λόγω της 
ανεξέλεγκτης οδήγησης σε υψηλές ταχύτητες, του απότομου 
φρεναρίσματος σε γωνίες ή της στροφής σε επιφάνειες με 
καθοδική κλίση.



Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης 4 4.444-015.0 3,25 m 1 Pieces Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. 
ψυγεία). 

Set deflector roll stack formation SB 5 4.035-619.0 2 parts 
  Διαθέσιμα εξαρτήματα     


