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CR-43 Professional

Stabil og påliteligg p g
• Jobber stabilt mot underlaget, og gjør rask

og grundig jobb på alle overflater
• Enkel brukebetjening med dobbel startsikring
• Sterk metallkonstruksjon for de tøffe jobbene

Fordeler
• Svært kompakt, med lavt skurehodep ,
• Helstøpt skurehode som tåler tøff belastning
• Høyt padtrykk (som kan økes i HD-utgave)
• Enkelt å bytte børster og pads
• Solid håndtak med enkel høydejustering

Bruksområder
• Rengjøring og skuring av alle harde gulv

17”

Rengjøring og skuring av alle harde gulv
• Grovrengjøring med børste på ujevne gulv,

fliser og sklisikre belegg.
• Sliping av tregulv og ujevne flater
• Oljebehandling med blå Ørn skurepad
• Sliping av stein med Viking diamanter
• Topprens av tepper med Activa microfiber
• En trofast sliter for profesjonelle p j

rengjøringsbyråer
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Tekniske data

B k i l A t 50372 17" A t 52095 20"

CR-43-50 Professional

Beskrivelse Art. 50372 - 17" Art. 52095 - 20"

Arbeidsbredde 43 cm 50 cm

Hastighet 154 rpm 154 rpm

Vekt 43,0 kg 52,2 kg

Startsikkerhet dobbel dobbel

Motorkraft 1300 w 50 Hz 1300 w 50 Hz

Padtrykk 40,3 g/cm2 33,8 g/cm2

Støynivå 54 dB 54 dB

Kabel 12 meter 12 meter

Høyde på skurehodet 260 mm 260 mm 

Standard utvalg paholder / børster

Art. 50373  Padholder 17"

Art. 50916  Skurebørste hard nylon 17"

Anbefalt utvalg Ørn ® Gulvpads

Sort hi-pro  -  art.  50632 (17")

Dominator  -  52625 (17")y

Art. 53106  Skurebørste myk 17"

Art. 52835  Activa microfiber pad 17"

20" modeller er best-vare

( )

Std sort  -  50148 (17")  -  50714 (20")

Brun  -  50149 (17")  -  50715 (20")

Rød  -  50151 (17"  -  50156 (20"

Forhandler:

CR-43 er et produkt utviklet for profesjonelt renhold, og 
markedsføres i Norge av Viking Cimex AS. Fortløpende 
produktutvikling i samarbeid med våre kunder, vil kunne 
medføre at tekniske data endres uten ytterligere varsel. 

Viking Cimex AS, Oslo, Norge
www.skovly.no 


