
Blue Star 500B Occasion 02999276 
Schrobzuigmachine op accu’s 
voor het reinigen van vloeren

UK Master Version
Translations to be made below

Blue Star 500B biedt u:
` Ẁendbaarheid en hoge prestaties
` Ùitstekende reinigings- en droogresultaten
` D̀uurzaamheid en robuustheid
` Èenvoud en gemak in onderhoud

Uitstekende combinatie: wendbaar met grootse prestaties
De Blue Star 500B is eenvoudig te bedienen en levert maximale wendbaarheid voor 
gebruik in druk bezette ruimtes. De in het midden geplaatste wielas maakt het 
mogelijk om letterlijk op de plaats te draaien en zo uitstekend te kunnen 
manoeuvreren. De tankinhoud van 40 liter water in combinatie met het handmatig 
te bedienen water doseersysteem verhoogt de productiviteit en vermindert 
het aantal tijdrovende tankvulbeurten tijdens de reinigingstaak.

Uitstekende reinigings- en droogresultaten
Het instelbare borstelsysteem  staat garant voor een uitstekende vuiloplossing en 
een stabiel werkende machine. De gebogen vorm van de rvs zuigmond heeft een 
perfecte wateropname. Door het gebruik van twee geleidewielen vindt de 
zuigmond altijd de juiste afstelling op de vloer en is het  droogresultaat subliem.

Duurzaamheid en robuustheid
Het gebruik van duurzame materialen en kwaliteitsonderdelen met een lange 
levensduur verhogen de operationele inzetbaarheid van de machine en zorgen 
ervoor dat de service- en onderhoudskosten tot een minimum beperkt worden.

Eenvoud en gemak in onderhoud
Alle delen die dagelijks onderhoud nodig hebben kunnen zonder gereedschap 
verwijderd worden. De bediening is eenvoudig met een minimale behoefte aan 
instructies. 
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BLUE STAR 500B   Occasion 02999276

Accessoires Artikelnummer

Padhouder 19 inch 70200001

Schrobborstel 50 cm: Nylon (standaard) 702000020

Schrobborstel 50 cm: Union 702000021

Zuigstrips voor 702000003

Zuigstrips achter 702000004

Technische gegevens

Theoretische prestaties  1650 m²/h

Werkbreedte 50 cm

Zuigbreedte 76 cm

Schoonwatertank 40 l

Vuilwatertank 42 l

Nominaal verbruik 1080 W

Voltage 24 V

Accu capaciteit 85 Ah/C5

Autonomie accu’s 2,5 h

Machinegewicht (gebruiksklaar)  145 kg

Afmetingen (L x B x H) 1 172x560x1195mm

Draaicirkel 1.27m

Borstelsysteem 1 x 50 cm

Borsteldruk 35 kg

Werksnelheid Loop snelheid

Kabellengte van lader 2.0 m

Geluidsniveau

66dB(A)Elektrische beveiligingsklasse 

I/III

Goedkeuringen CE/CB Test cert./ÖVE

Pad groen 19 inch

Pad rood 19 inch

Dopomat industrievloerreiniger

01611100

04716400

00627110
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