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TEGNFORKLARING KONTROLL PANELET 
 
1. KONTROLLPANEL 
2. INDIKASJONSLAMPE MANUELL MODUS 
3. AKTIVISERING AV MANUELL MODUS 
4. SIGNALLAMPE “BREAK WASHING” PÅ  
5. AKTIVISERING AV BREAK WASHING 
6. AKTIVISERING AV AUTOMAT MODUS 
7. INDIKASJONSLAMPE AUTOMAT MODUS 
8. INDIKASJONSLAMPE SUGEMOTOR PÅ 
9. AKTIVISERING SUGEMOTOR 
10. TIPASNINGSKNAPP FOR BØRSTETRYKK 
11. AKTIVISERING HEVE/SENKE NALER  
12. INDIKASJONSLAMPE  HEVE/SENKE NALER 
13. AKTIVISERING TIMEMETER VISNING 

14. VISNING AV BØRSTE TRYKK 
15. INDIKASJONSLAMPE  PARKERINGSBREMSE PÅ 
16. INDIKASJONSLAMPE BØRSTER HEVET/SENKET 
17. AKTIVISERING HEVE/SENKE BØRSTER  
18. INDIKASJONSLAMPE BØRSTEROTASJON 
19. ÅPNE/LUKKE VANNTILFØRSEL 
20. INDIKASJONSLAMPE VANNTILFØRSEL 
21. AKTIVISERING VALG AV HASTIGHET  
22. INDIKATOR LAMPE FOR MAX HASTIGHET  
23. INDIKATOR LAMPE FOR LAVESTE HASTIGHET 
24. TENNINGSNØKKELEN 
25. AKTIVISERING AV FRONT LYS (VALGFRI) 
26. AKTIVISERING AV HORN 
27. AKTIVISERING AV KJEMI VENTILEN 
28. VALG AV KJØRERETNING 

 

 
 

TEGNFORKLARING 
 
 
1. SKITTENVANNSTANK 
2. KJEMI TANK 
3. SETE 
4. RATT 
5. LOKK FOR PÅFYLLING AV VASKEMIDDEL 
6. SUGE SLANG 
7. DEKSEL SUGESLANGE  
8. DEKSEL SKITTENVANNSTANK 
9. NALSLANGE 
10. PROPP FOR UTLØPSSLANGE 

 
11. SLANGE - UTLØPSTANK 
12. NALSETT 
13. KONTROLL PANEL 
14. PARKERINGSBREMS 
15. DEKSEL ELEKTROPANEL 
16. BREMSEPEDAL 
17. GASSPEDAL 
18. FILTER 
19. STYREHJUL 
20. BUNNPLATE 
21. BØRSTEENHET 
22. KJØREHJUL 
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TEKNISK BESKRIVELSE 
 

 
U/M 

 

 
coral 65 

 
Arbeidsbredde mm 660 
Nalbredde mm 980 

Teoretisk kapasitet Kvm/t 3300 
Børstediameter 
Pads 

mm 
2 stk à 

2 x 345 
13” 

Børstehastighet Rpm 190 
Børstetrykk kg 60 max 
Børstemotor W 650 
Trekkmotor W 500 
Sugemotor W 580 
Vakum mbar 160 
Type drift  automatic 
Fart km/h 5,0 
Maks helling på gulv % 10 
Rentvannstank l 100 
Skittenvannstank l 105 
Maskinlengde mm 1575 
Maskinhøyde mm 1320 
Maskinbredde (uten naler) mm 720 
Vekt maskin (tom og uten batterier) kg 260 
Batteri kapasitet Ah 5 240 
Vekt på batterier kg 200 
Batteri kassen mm 415x520x385 
Akustisk trykk nivå  (i samsvar med EN 60704-1) dB (A) < 70 
Klasse  III 
Beskyttelsesnivå IP 23 
Spenning V 24 
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INTRODUKSJONS KOMMENTAR 
Denne maskinen er designet for profesjonell bruk og kan benyttes 
på alle typer gulv. Når den kjører framover vil kombinasjonen av 
børstetrykket og vaskemidlet fjerne smuss som blir sugd opp bak, 
og gir en ren og tørr overflate. 
Maskinen må kun bli brukt i henhold til manualen.  
Før bruk må du lese bruksanvisningen nøye, og kontakte din  
leverandør dersom noe er uklart.  All service skal utføres av  
autorisert personell.  
 
  
GENERELLE SIKKERHETSREGLER 
Reglene nedenfor må følges nøye for å forhindre skader på  
bruker eller utstyr. 
- Les merkingen på maskinen nøye. Ikke dekk til disse, og erstatt 
øyeblikkelig hvis de skades.  
- Maskinen skal kun brukes av autorisert personell som har fått 
grundig opplæring.  
- Vær forsiktig når du jobber I nærheten av andre mennesker, og 
da særlig barn. 
- Ved tilfeller av fare, bruk nødbremsen umiddelbart 
- Når maskinen star parkert skal nøkkelen alltid fjernes fra maski-
nen, samt parkeringsbremsen aktiveres. 
- Ikke miks ulike vaskemidler, unngå sterke lukter.  
- Maskinen skal oppbevares i temperaturer mellom -25C og +55C. 
- De beste arbeidsforhold får du mellom 0°C and 40°C.  
- Luftfuktighet bør være mellom 30 and 95 %.  
- Ikke bruk maskinen I nærheten av eksplosiver  
- Bruk ikke maskinen som et transportmiddel. 
- Ikke bruk syreholdige konsentrater som skade maskinen og/eller 
mennesker.  
- Bruk ikke maskinen på overflater dekket av lett antennelige ves-
ker eller partikler (som for eksempel hydrokarboner, aske  
eller sot).  
- I tilfelle av brann, bruk et pulver brannslukkingsapparat 
Ikke bruk vann. 
- Ikke kom nær hyller eller stillas hvor det er fare for at objekter 
kan falle ned. 
- Tilpass arbeidstempoet til omstendighetene.  
- Ikke bruk maskinen på flater som har en større vinkel enn det 
som er angitt på nummerplaten.  
- Maskinen skal av seg selv utføre vaske- og tørkeoperasjoner.  
Enkelte oppgaver kan måtte gjøres i områder som er forbudt for 
ikke-autorisert personell.  
- Merk området du skal rengjøre med varselskilt for glatte gulv el-
ler tilsvarende hvis mulig-  
- Hvis ikke maskinen fungerer slik den skal, sjekk enkle  
vedlikeholdsanvisinger. Hvis dette ikke hjelper, ta kontakt med din  
leverandør eller nærmeste leder.  
- Når du trenger deler, be om originale  
deler fra din forhandler 
- Bruk kun originale børster som er anvist I “anbefalte børster”  
- For alt renhold og vedlikehold av  
maskinen skal den være frakoblet strøm.  
- Ikke ta av beskyttelse som krever verktøy for å fjernes.  
- Ikke vask maskinen med høytrykksspyler eller med kjemikalier 
som kan føre til rust.  
- Etter 200 arbeidstimer bør maskinen ha  
ettersyn av en egnet servicekontakt eller Forhandler.  
- Ikke fyll kjemi i maskinen mange timer i  
forveien før bruk, dette er for å unngå  
avleiringer i kjemitanken.  
- Før du bruker maskinen, sjekk at alle  
paneler og deksler er I den posisjonen som er angitt I vedlikeholds-
delen. 
- Sjekk alle elektriske forbindelser etter alle  
vedlikeholdsoperasjoner. 
- Når maskinen og deler til denne skal  
kasseres , lever delene til resirkulering,  
spesielt olje, batterier og elektriske komponenter. Maskinen har 
der det har vært mulig, blitt laget med resirkulerbare materialer. 
 
 
SYMBOLER 
 

 

Symbol som viser til ventilen for kjemi. 
Indikerer mengde kjemi. 

  

 

Symbol som viser til hvordan ventilen for 
kjemi regulerer flyten av dette. 

  

 

Viser maks temperatur på kjemien. 
Den er plassert ved stedet man fyller på 
vann/kjemi. 

  

 

Symbol som indikerer at maskinen står i 
manuell modus. 

  

 

Symbol som indikerer at maskinen står i 
automat modus. 

  

 

Symbol som indikerer trykknappen og 
indikasjonslampen til BREAK WASHING  
moduset. 

  

 

Symbol som indikerer at børstene har 
begynt å rotere.  

  

 

Symbol som indikerer trykknappen som 
benyttes for å vise børstetrykket. 

  

 

Symbol som indikerer knappen for å 
justere børstetrykket. 

  

 

Symbol som indikerer trykknappen og 
varsellampen for heving og senking av 
nalene. 

  

 

Symbol som indikerer bryteren og 
signallampen for sugemotoren.  

  

 

Symbol som indikerer ladenivået til 
batteriene. 

 

Symbol som indikerer trykknappen for å 
visualisere timemeteret på displayet. 

  

 

Symbol som indikerer trykknappen og 
signallampen for valg av fart. 

  

 

Symbol som indikerer kjøreretningen, 
forover / bakover. 

  

 

Symbol som indikerer indikasjonslampen 
for parkeringsbremsen. 

  

 

Symbol som indikerer håndtaksposisjonen 
for parkeringsbremsen. 

  

 

Symbol som viser en åpen bok, og 
indikerer at brukeren må lese manualen 
før bruk av maskinen. 

  

 

Advarsel symbol. Les nøye seksjonene i 
manualen market med dette symbolet. 

 
 
 
VALGFRITT TILBEHØR 
 

 
 

Front lys.  
 

  
Elektrisk flotør bryter. 
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FØR BRUK 
 
HÅNDTERING AV NEDPAKKET MASKIN 
Maskinen er pakket for å kunne løftes med gaffeltruck. 
Totalvekt  290 kg. 
Pakkens størrelse: 
Omkrets: 178 cm x 93 cm 
Høyde: 138 cm 
 
 

 NB ! 
Ikke sett mer enn to pakker oppå hverandre 
 
UTPAKKING 
1. Fjern ytre innpakking. 
2. Løsne skurene som fester maskinen til pallen (fig. 2). 
 

 
 
3. Flytt maskinen bakover som vist på figuren, unngå  
belastninger på mekaniske deler. 
 

 
 
4. Bruk pallen for eventuell transport. 
 
TILGANG TIL BATTERIKASSEN 
1. Sett maskinen på en vannrett overflate 
2. Roter setet forover og fest kroken. 
For å lukke batteri kassen etter avsluttet arbeid, sett setet tilbake 
på plass. 
 

 
 
 
For å installere et batteri i batterikassen, må man: 
1. Rotere setet forover og sett fast setet med sperren i posisjon A. 
2. Fjern boksen (1) ved å skru ut de to  
mutterne under plattformen. 

3. Dra i håndtaket (3) for å lose ut setet, la så setet skli opp langs 
skinnen (4) til høyeste mulige posisjon. Trekk utløsningshåndtaket 
utover (3) for å heve setet til øverste posisjon.  
4. Roter videre setet for å kunne hekte denne (2) inn i posisjon B. 
På denne måten blir det mulig å håndtere batteriene med passen-
de løfte utstyr  
 

  
INSTALLERING AV BATTERIET 
Denne maskinen er enten utstyrt med seriekoblede batterier, eller 
elementer av DIN-type koblet sammen i serier for å oppnå en total 
av 24 Volt. Disse er plassert I kassen under setet, og må bli  
håndtert med passende løfte anordning (på grunn av tyngden på 
disse). Batteriene må være i samsvar med CEI 21-5 normer.  
 

 NB: 
Maskinen og batteriets sjekk-kort forutsetter bruk av tradisjonelle 
syrebatterier. Sjekk innstillingen på kortet på indikatoren.  
(Se under punktet om ”INDIKATOR FOR BATTERI STYRKE"). 
Hvis du har gelbatterier, må kretskortet  
omprogammeres. I så fall kontakt autorisert teknisk personell  
(se under avsnittet om ”INSTILLING AV BATTERIETS KRETSKORT”). 
 
 

 NB 
Følg strengt Forhandlerens anvisninger for vedlikehold og daglig 
lading av batteriene. Alt vedlikehold og installeringer må kun  
utføres av ansatte som har opplæring. Det anbefales å dokumen-
tere opplæring med kjørebevis. Ta kontakt med din leverandør om 
dette (førerkort med bilde kan utstedes av Viking Cimex). 
For installasjon av batteriet er det viktig å følge instruksjonen som 
er forklart under punketet ”TILGANG TIL BATTERIKASSEN). 
1. Plasser batteriene i kassen. 
2. Tilknytt punktene etter anvisning fra batterileverandør, dob-
beltsjekk alltid rett tilkobling, og unngå kontakt med andre deler 
som kan forårsake kortslutning. 
 
BATTERILADER 
Forsikre deg om at laderen du har er tilpasset batteriene både for 
kapasitet og type batteri. (syre eller GEL batterier). 
 

I plastikk bagen som inneholder bruk og vedlikehold av maskinen vil 
du finne koblingsutstyr for laderen. Disse må tilknyttes korrekt  
til kablene på laderen, i følge instruksjonene fra leverandør. 
 
 
 

 NB 
Disse operasjonene må gjøres av kvalifiserte ansatte. Feil kobling 
kan forårsake alvorlig skade på maskin eller mennesker. 
 
BATTERILADING 
Plugg inn batteritilknytningen (1) som sitter på baksiden på maski-
nen til forbindelsen (3) på batteriladeren. 
 

 
 
 

 NB 
Du må aldri lade GEL batterier med en ikke-tilpasset lader. Følg 
nøye instruksjonen som følger med fra din forhandler. 
For å forhindre permanent skade på  
batteriene, er det nødvendig å unngå full utladning. Start ny  
oppladning bare noen få minutter etter varsellampen for lavt  
batterinivå begynner å blinke. 
NB: Ikke etterlat batteriene helt utladet selv om maskinen ikke  
brukes. Hvis du har vanlige batterier, sjekk elektrolysenivået etter 
hver 20 ladning, og fyll de eventuelt opp med destillert vann. 
 
 

 NB: 
Ved lading av batteriene er det viktig å følge forhandlerens  
instruksjoner. All installasjon og vedlikehold må gjøres av kvalifi-
serte ansatte. Unngå gasser, kjemi som kan forårsake rust og ikke 
vær I nærheten av åpen ild. 
 
AVFALL ETTER BATTERIER 
 
UTGÅTTE BATTERIER HÅNDTERES SOM FARLIG AVFALL OG SKAL  
LEVERES TIL GODKJENT DEPONI ETTER NORSKE FORSKRIFTER. 
 
ETTER LADING 
Når batteriene er ferdig ladet:  
1. Koble fra batteriene (1).  
2. Koble tilbake maskintilkoblingen (2). 
 

 
 
INDIKATOR FOR LADENIVÅ PÅ BATTERIER 
For å starte noen av funksjonene på maskinen er det nødvendig å 
vri om tenningsnøkkelen (med klokken) (24). Ved å rotere nøkkelen 
mot klokken vil alle funksjoner bli slått av. 
 

 
 
NÅR MASKINEN ER SLÅTT PÅ, VIL FØLGENDE INFORMASJON VISES I 
DISPLAYET: 
1. Softwaretypen installert på maskinen (f.eks A003)  
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2. Innstillingen til batteriets kretskort, som feks kan være: GE24 
(Kretskort for GEL batterier) eller Pb 24 (kretskort for  
syrebatterier). 
 

 
 
3. Batterienes ladevinå indikator er digital og vises alltid i  
displayet. Batteriets ladenivå starter på 100 hvilket indikerer 100 % 
ladenivå, og reduseres deretter med 10 og 10 %. Når ladenivået når 
20 % begynner det å blinke i displayet og da er du på slutten av 
arbeidsøkten for denne ladesyklsuen.  

 
 
 

 NB: 
Etter noen sekunder med indikasjonen 10 % begynner alle de fire 
linjer å blinke, og etter dette stopper alle funksjoner automatisk. 
Med den resterende ladningen er det mulig å sluttføre oppsuget før 
man fortsetter til ny oppladning. 

 
 
INNSTILLING AV BATTERIETS KRETSKORT 
Maskinen er, hvis ikke spesifisert annerledes, utstyrt med  
kretskort for syrebatterier. For å endre på denne innstillingen,  
må man: 
1. Skru maskinen av og på. 
2. Umiddelbart etter å ha skrudd maskinen på, når teksten Pb24 
vises på displayet, press samtidig på trykk-knappene (3) og (6) til 
teksten i displayet begynner å blinke. 
3. Når teksten begynner å blinke, fjern fingrene fra knappene, og 
trykk en gang på knappen (6). 
4. Teksten GE24 skal da begynne å blinke i displayet. 
5. Når teksten stopper å blinke, er valget endret. 
For å skifte tilbake igjen til syre batterier, gjenta prosessen, men 
denne gangen presser du knapp (3) istedenfor (6). 
 

 
 
TIMEMETER 
Denne maskinen er utstyrt med et timemeter som vises på samme 
display som batterinivået (1). Hvis du holder knappen (13) inne, vil 
først data som indikerer arbeidstimene vises, og etter et par  
sekunder vil arbeidsminuttene vises.  

 
 
NALENHETEN 
1. Med nalstøtten senket (1), skyv de to boltene (4) som sitter bakpå 
den øvre delen av nalene inn i sporet på støtten (3). Fest nalen ved 
å rotere håndtaket med klokka. Plasser nalslangen inn i koblingen 
som vist på figuren (5). 
 

 
 
TILPASNING AV NALENHETEN 
For å oppnå et perfekt tørkeresultat, må den nedre kanten på den 
bakre nalen være helt likt tilpasset over hele lengden. For å  
tilpasse denne må man “simulere” en arbeidssituasjon, sugemoto-
rene må derfor skrus på, og børstene må fungere sammen med 
vaskemiddelet. For tilpasningen, må man befinne seg i “arbeids-
posisjon”. Sugemotoren og børstene må være satt i gang.  
 

 
 
Den nedre delen av nalen er for mye bøyd 
Fjern litt av trykket ved å rotere de to mutterne mot klokken (6) 
Den nedre delen av nalen er for lite bøyd 
Øk trykket ved å rotere mutterne med klokken. Sjekk at hjulene som 
tilpasser høyden ikke hviler på gulvet, i dette tilfellet kan du stille 
inn hjulene slik det blir indikert i avsnittet om ”Høyde tilpasning”. 
 

Bøyen på nalen er ikke ensartet 
Tilpass helningen på nalen ved å rotere mutrene (7) mot klokken, 
for å øke bøyen på nalen i den mindre delen, eller med klokken for å 
øke bøyen i ytterkantene.  
Høyde tilpasning 
Når trykket og helningen på nalen har blitt tilpasset, må den opti-
male høyden tilpasses. Dette gjør du ved å la hjulene så vidt berøre 
bakken, roter så de to vriderne (8) mot klokken for å senke hjulene, 
eller med klokken for å heve de. Begge hjulene må være i lik høyde. 
 

 
 
 
 

 NB: 
Hver type gulv krever en egen tilpasning.  
For eksempel, betong gulv (hvor friksjonen pleier å være høy) 
trenger lite trykk, mens glatte gulv (keramikk) trenger et høyere 
trykk. 
Hvis operasjonen alltid blir utført på samme type gulv, holder det 
normalt å tilpasse nalen periodevis. 
 
SPRUTEKAPPEN 
De to sprutekappene må monteres på børstene som indikert på de 
følgende figurene.  
Sett inn metall skinnen i sporet på gummien. Plasser det runde  
hullet på ytterkanten av skinnen og oppå tappen (1) som er plassert 
ved den fremre delen av basen til børstene. Sikre skinnene med 
mutteren. 
Klem håndtaket (2) på plass og sikre skinnene med mutrene.  
Gjør som beskrevet ovenfor for begge sprutekappene.. 
Med børstene montert, skal sprutekappen så vidt berøre gulvet. 
For å demontere, repeter prosessen beskrevet ovenfor i motsatt 
rekkefølge. 
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MONTERING AV BØRSTENE 
For å montere børstene må børstebasen være i hevet posisjon.  
Er børstene ikke hevet, gjør du som følger: 
Skru om nøkkelen (med klokken) uten at operatøren sitter på.  
Displayet vil da komme på, og etter 3 sekunder vil alle ”arbeids-
gruppene” (eksempelvis børstene og nalene) bli slått av automatisk 
og hevet fra gulvet. 
Skru av maskinen ved å vri om nøkkelen mot klokken. 
 
 

 NB: 
 
Hvis du monterer børstene med strømmen på, kan dette forårsake 
skader på hendene. 
 
Med basen til børstene hevet fra gulvet, sett børstene inn i metall-
platen på undersiden av børstebasen, skru de så fast til de tre  
metall knappene er ordentlig skrudd fast i sporet; roter børstene 
for å dytte knappen mot koblingsfjæren til de er låst i denne stil-
lingen. 
Figuren under viser hvordan du gjør dette. 
 

 
 
For lengst mulig levetid på børstene, anbefaler vi å ta av disse hver 
dag etter bruk.  
 
Deformerte / nedslitte børster kan gi uønsket belastning på  
motoren. Unngå dette ved å bruke børster av god original kvalitet. 
Bytt børster ved stor slitasje. Pass på at børstene monteres i den 
retning som busten ”ligger” – motsatt montering kan gi vibrasjo-
ner og dårlig resultat. 
 
 

 
 
 

 NB: 
Bruk kun de børstene som følger med maskinen, eller de som er 
anbefalt under paragrafen “ANBEFALTE BØRSTER”. Bruk av andre 
børster kan føre til et dårligere vaskeresultat.  
 
VASK AV GULV 
 
SKITTENVANNSTANK 
Sjekk at dekslet til sugefilteret (1) er sikret og at sugemotorslangen 
er skikkelig tilknyttet etter å ha rotert håndtakene (2), og at  
slangen til sugemotoren er korrekt koblet til. 
Sjekk også at koblingen til nalslangen (4/5) er satt godt fast i   
sporet, og at uttømmingspluggen (6) som er plassert i den bakre 
delen av maskinen er godt lukket. 
 
RENTVANNSTANKEN 
Kapasiteten til vanntanken er indikert i maskinens tekniske data. 
Åpne lokket på venstre side av maskinen, og fyll på vann med en 
max temp på 50 C. Tilsett så kjemien utblandet i det forholdet  
produsenten anbefaler. 
For å unngå for mye skum, hvilket kan forårsake problemer for  
sugemotoren, bruk den minste anbefalte dosen av middelet. Skru 
igjen lokket for å stenge tanken.  
 

 
 

 NB: 
Bruk alltid en type kjemi som lager minst mulig skum. For å unngå 
skumming, kan et antiskum middel benyttes. 
Bruk aldri ren syre. 
 
 
START AV MASKINEN 
En sikkerhets anordning hindrer at maskinen beveger seg hvis ikke 
operatøren sitter korrekt på førerplassen. 
For å slå på maskinen: 
1. Sett deg på førerplassen. 
2. Vri om nøkkelen (24) med klokken for å skru på motoren.  
Maskinen stiller seg da automatisk i manuell (MAN) og klar til å kjø-
re forover (indikeres med signallampe 22). 
3. Sjekk ladenivået til batteriene på displayet (1).  
4. Ved å trykke knappen (5) vil “BREAK WASHING” bli aktivert, og 
signallampen (4) lyse, og maskinen vil da bare kunne bli forflyttet 
(uten å utføre noen vaskeoperasjoner) (se under avsnittet 
om ”FOROVER OG BAKOVER BEVEGELSE”).  
5. Ved å trykke inn knappen (6) går maskinen over i automat 
(AUTO), mens ved å trykke inn knappen (3) går maskinen over i 
manuell (MAN). 
Når signal lampen (7) lyser, er maskinen operativ i AUTO, og  
maskinen aktiverer og deaktiverer alle funksjoner automatisk  
(se under paragrafen “Å ARBEIDE I AUTO”). Når signallampen (2)  
lyser, fungerer maskinen i manuell (MAN), og da er det mulig å  
velge  om maskinen skal: 

I. bare bli forflyttet uten å aktivere eller deaktivere noen  
funksjoner.  
II. å aktivere separat de kontrollene som har med vaske funksjo-
nen  (se under avsnittet om ”ARBEIDE I MANUELL MODUS”). 
III. å aktivere separat de funksjonene som har med tørke  
prosessen å gjøre (se under avsnittet om “ARBEIDE I MANUELL  
MODUS”). 

 
 

 NB: 
I manuelt modus må alle funksjoner aktiveres eller  
deaktiviseres manuelt.  
 
FREMDRIFT OG REVERS 
Det er anbefalt å utføre transporten av maskinen i BREAK WASHING 
modus. For å aktivere bevegelsen av maskinen: 
1. Sitt på førersetet. 
2. Vri om nøkkelen (24) med klokken.  
3. Sjekk ladenivået til batteriene på displayet (1). 
4. Ved å trykke på knappen (5) BREAK WASHING blir valgt for å 
kun forflytte maskinen. Da vil signallampen (4) lyse, og maskinens 
vaskefunksjoner vil ikke fungere I dette moduset.   
5. Sjekk at ikke parkeringsbremsen er aktivert, signallampe (15) 
vil da i så fall lyse. Er denne aktivert, må den deaktiveres (les mer 
under punktet “NØD - PARKERINGSBREMSE”)  
6. Du velger forover eller bakover ved hjelp av spaken (28).  
7. Trykk ned gasspedalen som er plassert på den høyre siden av 
plattformen for å starte maskinen.  
8. Tilpass farten i forover modus ved å trykke inn knappen (21) 
for å velge Sakte (her er topphastigheten 3,6 km/t), dette indike-
res med signallampe (23). Eller velg en høyere hastighet, dette vil 
indikeres med signal lampe (22), (her er 5 km/t toppfarten).  
9. I bakover modus vil dette varsles med en periodisk advarsel.  
 

 
 

 
 
HORN 
Maskinen er utstyrt med et horn som aktiveres ved å trykke inn 
knappen (1).  

 
 
BREMSE 
For å stoppe maskinen i normale arbeidssituasjoner, er det nok å 
slippe gassen. Maskinen har et elektrisk bremsesystem, for å star-
te igjen er det bare å trykke inn gassen igjen.  
 
NØD - PARKERINGSBREMSE 
Ved tilfelle av en nødsituasjon, trykk ned nødbremse pedalen (1) 
plassert på venstre side. 
For å sette på parkeringsbremsen, press ned bremsepedalen (1) 
samtidig som du drar nedover håndtaket (2) plassert på venstre 
side av rattet. 
På venstre side av instrument bordet vil det da lyse en signallampe 
(15) for å indikere at parkeringsbremsen er aktivert. 
For å slippe opp parkeringsbremsen, press ned bremsepedalen (1). 
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AUTOMATISK LØFT AV NALENE NÅR MASKINEN KJØRER I REVERS.  
Ved å velge revers, vil nalene automatisk bli løftet opp til øvre  
posisjon. De vil senkes igjen når maskinen blir satt i fremdrifts  
modus igjen. 
Dette skjer både i manuell og automat modus for å beskytte nalene. 
 
ARBEIDE I AUTOMAT MODUS. 
Automat modus er nyttig for å kunne forenkle arbeidet til operatø-
ren.  
1. Aktiver maskinen (se under avsnittet om “START AV  
MASKINEN”).  
2. Ved å pressen inn knappen (6), vil automat modus bli valgt, og 
signallampen (7) vil da lyse for å indikere dette.  
3. Sjekk at knappen til ventilen (27) for kjemien er i posisjon for 
optimal væskeutdeling avhengig av type gulv og hvor skittent det er 
(se under avsnittet om ”TILPASNING AV FORDELINGEN AV KJEMI”.  
4. Velg fremdrift ved å dytte spaken (28) fremover.  
5. Tilpass farten med knappen (21) (se under avsnittet om 
“FREMDRIFT OG REVERS”).  
6. Press ned gasspedalen, og maskinen begynner automatisk, i 
automat modus vil da alle arbeidsprosessene bli aktivert.      
Ved å dytte spaken (28) bakover velger man revers, og ved da å 
presse ned gasspedalen løfter automatisk nalene seg fra gulvet. 
Ved å returnere til fremdrift, går nalene automatisk ned igjen.. 
Hvis gasspedalen blir sluppet opp for mer enn 3 sekunder, vil 
alle funksjoner automatisk bli avsluttet og børstene og nalene 
vil bli løftet av gulvet.  
Så lenge maskinen er i automat modus er det nok å presse 
ned gasspedalen igjen, så vil alle arbeidsprosesser bli gjen-
opptatt. 
 

 
ARBEIDE I MANUELL MODUS 
Manuell modus er nyttig, når det i noen tilfeller er nødvendig å  
utføre en oppgave separat, som for eksempel å bare vaske eller  
bare å tørke. 
 
 

 NB: 
Det resulterer i uriktig bruk av maskinen og ikke utføre vas-
ke- og tørke funksjonene samtidig (se under avsnittet om 
“GENERELLE SIKKERHETSREGLER”). Hvis disse prosessene skal 
utføres hver for seg, er det viktig å sperre av området for 
ikke autorisert personell, samt merke gulvene med skilter 
som signaliserer vått gulv.   
 
1. Aktiver maskinen (se under avsnittet om “START AV  
MASKINEN”).  
2. Press inn knappen (3) og manuell modus blir valgt, dette  
indikeres ved at signallampen (2) lyser.  
 
FOR Å VASKE MED BARE BØRSTENE: 
1. Sjekk at knappen til ventilen som styrer flyten av kjemien er 
stilt inn på optimal flyt i forhold til type gulv og vaskejobb du skal 
utføre (se avsnittet om ”TILPASNING AV MENGDE KJEMI”). 
2. Press ned knappen (17)for å senke børstene, når disse er sen-
ket begynner de automatisk. Signallampen (16) indikerer om børs-
tene løftes eller senkes, mens signallampen (18) indikerer at børs-
tene går rundt.   
3. Press på bryteren (19) for å starte flyten av vaskemiddelet ned 
i børstene, signallampen (20) vil da lyse for å indikere at ventilen 
er åpen.   

 

 
FOR Å BARE UTFØRE TØRKEPROSESSEN: 
1. Trykk ned knappen (11) for å senke nalene, signallampen (12) vil 
da lyse for å indikere at nalene senkes eller løftes.   
2. Press opp bryteren (9) for å starte sugemotoren,  
signallampen (8) vil da lyse for å bekrefte at maskinen tørker.  
Velg fremdrift med bryteren (28) 
Tilpass farten med knappen (21) (se under avsnittet ”FREMDRIFT OG 
REVERS”).  
Ved å trykke inn gasspedalen, vil maskinen begynne å gå fremover, 
og arbeide i forhold til de innstillingene som er satt 
 
 
 
 
 

 NB: 
I manuell må alle maskinens funksjoner aktiveres eller  
deaktiveres manuelt.  

 

 
TILPASNING AV ARBEIDET 
Både i manuell og automat, sjekk følgende når du begynner  
arbeidet:  
1. at nalene tørker godt nok (se under avsnittet “TILPASNING AV 
NALENHETEN”)  
2. at vaskemiddel tilstrømningen er god nok til å fukte gulvet til-
strekkelig, slik at det ikke lekker vann eller kjemi under nalene (se 
avsnittet om “TILPASNING AV MENGDE KJEMI”)  
3. at børstetrykket er godt nok i forhold til det å utføre en god og 
effektiv vaske operasjon (se under avsnittet ”TILPASNING AV BØRS-
TETRYKKET”).  
 
TILPASNING AV MENGDE KJEMI  
For å tilpasse mengden av kjemi som kommer ned i børstene, kan 
du vri på bryteren (27) som er plassert på høyre side av rattet. 
Denne åpner / stenger ventilen som frigir kjemien. Vri bryteren 
mot klokken for å øke, eller med klokken for å minske mengden.  

 
TILPASNING AV BØRSTETRYKKET 
Ved å vri på bryteren (10) er det mulig å justere børstetrykket på 3 
forskjellige forhåndsinnstilte nivåer. I displayet (1) vises det hvor 
mange kg børstetrykket utgjør. Dette trykket er da allerede blitt 
innstilt ved å trykke på knappen (14). Tilpasningene av dette trykket 
kan tilpasses I både manuell og automat modus.   
 

 NB: 
For ikke å overbelaste motoren er det hensiktsmessig å redusere 
børstetrykket når du går fra glatte til mer ujevne gulv 
(feks. Betong).  

 

 
ELEKTRISK BESKYTTELSE 
Denne maskinen er utstyrt med et elektronisk beskyttelsessystem 
for alle komponenter som krever strømtilførsel. Dette systemet 
stenger ned defekte komponenter, og angir feilen med en alarm på 
displayet, denne alarmen vises med tegn fra “AL01” til “AL20”.  
 

 NB: 
For å gjenopprette komponentens funksjon, skru maskinen av og på 
med tenningsnøkkelen. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med 
autorisert teknisk personale.   
 

 
 
HINDRING AV OVERSVØMMELSE 
For å hindre alvorlige skader på sugemotoren, er maskinen utstyrt 
med en mekanisk flotør. Denne slår inn når skittenvannstanken er 
full, og stenger luftinntaket til sugemotoren, dette signaliseres med 
at signallampen (12) lyser. Når dette inntreffer, er det nødvendig å 
tømme skittenvannstanken (les mer under avsnittet om ”TØMMING 
OG RENSING AV SKITTENVANNSTANKEN”). Denne flotøren slår kun 
inn når maskinen er i automat modus.  
 

 
 
 
STOP AV MASKINEN ETTER UTFØRT VASKEOPERASJON 
 
I AUTOMAT ELLER MANUELL MODUS: 
1. På slutten av vaskeoperasjonen, press inn knappen (5) og 
funksjonen BREAK WASHING blir valgt. Da løftes automatisk børste-
ne og kjemi ventilen stenges av, og man kan da fullføre  
tørkeoperasjonen.   
2. Hvis gasspedalen slippes opp for mer enn 3 sekunder, løftes 
nalene automatisk og sugemoteren slås av.  
3. Hvis man har behov for å forflytte maskinen, kan man etter 3 
sekunder trykke ned gasspedalen igjen (forflytningen av maskinen 
kan også foretas selv om man ikke slipper opp gasspedalen, i så til-
felle løftes bare nalene og sugemotoren stopper automatisk etter 
15 sekunder).   
4. Vri om tenningsnøkkelen mot klokken for å skru av maskinen.  
5. Sett på parkeringsbremsen (se under avsnittet  
“NØD-PARKERINGSBREMSE”).  
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 NB: 
Moduset BREAK WASHING er spesielt for forflytning av maskinen  
etter endt vaskeoperasjon.  

 
 
For å starte vaskeoperasjonen igjen:  
A. ved å presse inn knappen (6) blir automat modus (AUTO) valgt.  
B. ved å presse inn knappen (3) blir manuell (MAN) modus valgt, 
og alle ønskede funksjoner må velges manuelt.  

 
 
 
DAGLIG VEDLIKEHOLD 
 
 

 NB: 
Alle de følgende vedlikeholds- og renholdsoperasjonene, som 
gjør at følgende komponenter er i kontakt med væsker:  
• Vaskemiddel- og skittenvannstank  
• Vaskemiddel- og skittenvanns filtre 
• Naler med medfølgende gummi og slanger 
• Børster 
må utføres med bruk av hansker for å unngå å komme i  
kontakt med farlige midler.  
 
VASK OG TØMMING AV SKITTENVANNSTANK 
1. Hold opp tømmeslangen (1) som sitter bak på maskinen  
2. Fjern slangen (2) ved å vri om på spaken (3), og tøm så  
skittenvannstanken på et passende sted, i samsvar med regler for 
håndtering av denne type avfall.  
3. Løft opp dekselet til sugeslangen (4) ved å rotere på de to små 
spakene (5).  
4. Fjern filteret og beskyttelsen til dette (6). 
5.  Rens innsiden av tanken med en hullet hvor filteret satt, vær 
også nøye med å vaske den eventuelle flotør bryteren (7). Denne 
sitter på nedsiden under hullet der filteret satt.  
6. Monter alle delene sammen igjen.  

 
 

 
 
RENGJØRING AV SUGEFILTERET. 
1. Fjern dekselet til sugeslangen (4) ved å rotere på de to små 
spakene (2).  
2. Fjern filteret (8) og beskyttelsen til dette (6).  
3.  Vask alle delene grundig, og da spesielt innsiden og bunnen av 
filteret.  
4. Utfør vaskingen med forsiktighet.  
5. Monter alle delene sammen igjen.  

 
 
VASK AV BØRSTENE 
Demonter børstene og vask de med en høytrykksspyler  
(for å ta fra hverandre børstene, se “BØRSTE DEMONTERING”).  
 
BØRSTE DEMONTERING 
Med børstene løftet (se under avsnittet om “MONTERING AV BØRS-
TENE”), roter børstene (energisk) for frigjøre knappen fra koblings 
fjæren, slik at du kan løfte av børstene. Vask de så med en høy-
trykksspyler. Figuren under viser hvordan børstene skal roteres 
for å frigjøres.   
 

 NB: 
Å demontere børstene med strømmen på, kan forårsake skader på 
hendene.  
 
VASK AV NALEN 
Ved å holde nalen ren og tørr er du garantert det beste tørkeresul-
tatet. 
For å vaske nalen må du: 
1. Ta av nalslangen (5) fra koblingen.   
2. Demonter nalen (2) fra holderen (1) ved å løsne de to vriderne 
(4).  Skru disse mot klokken for å løsne.   
3. Vask med forsiktighet den indre delen av nalinntaket, og  
således eliminer eventuell oppsamling av skitt. 
4. Vask nalen med forsiktighet. 
5. Monter alle delene sammen igjen, vær nøye med å sette  
skivene (3) tilbake i posisjon.   
 

 
 
 
UKENTLIG VEDLIKEHOLD 
 
SJEKK BAKRE NAL 
Sjekk nalgummien jevnlig, og eventuelt snu eller bytt den.  
For å bytte den må du:  
1. Løfte nalen (se under paragrafen “STOPP AV MASKINEN ETTER 
VASKE OPERASJON”).  
2. Frigjør klemmen (1) på gummiholderskiven og ta av gummien.  
3. Snu gummien eller bytt den.  
For å montere sammen nalen, repeter denne operasjonen i motsatt 
rekkefølge.  

 
 
VASK AV NALSLANGEN 
Ukentlig eller hvis det skulle forekomme dårlig sug i slangen, må 
man sjekke at det ikke er hindringer i slangen. For å rengjøre, følg 
instruksjonen som følger:  
1. Fjern slangen (1) fra nalkoblingen.  
2. Vask innsiden av slangen med en høytrykksspyler.  
3. For å montere slangen igjen, repeter denne prosessen i  
motsatt rekkefølge.  
 

 
VASK AV TANKEN OG DET YTRE FILTERET. 
1. Sett maskinen på et passende sted for å tømme kjemien.  
2. Skru opp lokket (1) til tanken. 
3. Skru opp dekselet til avløpsfilteret (2) og ta av filteret. Vær 
forsiktig så du ikke mister filterhetten. 
4. Åpne ventilen til tanken (se under avsnittet om “TILPASNINSG 
AV MENGDEN KJEMI”), slik at dette renner ut i passende avløp.  
5. Bruk en høytrykksspyler, rens tanken og filterkomponentene.  
6. Monter sammen delene igjen.  
NB: Hvis det er nødvendig, er det mulig å bare vaske komponentene 
som tilhører det ytre kjemifilteret ved å stenge ventilen til kjemi-
tanken (se under avsnittet om “TILPASNING AV MENGDE KJEMI”), på 
denne måten forblir kjemien i tanken.    
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TO-MÅNEDERS VEDLIKEHOLD 
 
SJEKK AV FREMRE NALGUMMI 
Sjekk slitasjen på gummien og eventuelt bytt den.  
For å bytte den må du:  
1. Ta av nalen (se avsnittet om “NAL RENGJØRING”).  
2. Skru opp mutrene på den fremre delen av nalen.  
3. Ta av skinnen som holder nalen på plass.  
4. Bytt front gummien.  
5. Monter alle delene sammen igjen. 
 
SEKS-MÅNEDERS VEDLIKEHOLD 
 
SJEKK AV GUMMIEN TIL SPRUTEKAPPEN 
Med børstene montert på, skal sprutekappen så vidt berøre gulvet. 
Hvis disse er slitte må de erstattes. Løs ut fjærene plassert I den 
bakre delen av børstebasen fra sporene plassert i ytterpunktene 
av metall skinnen, for å fjerne gummien og bytte den med nye (se 
under avsnittet om ”MONTERING AV SPRUTEKAPPEN”).  
 
RENGJØRING AV DET INDRE FILTERET I TANKEN.  
Tøm tanken, fjern tilkoblingen (1) ved vannuttaket ved å fjerne de to 
skruene som fester den til tanken i den bakre delen av maskinen. 
Vask innsiden, filterdeler av for eventuelle spor av skitt. Hell litt 
vann i tanken for å rense denne. Monter tilbake. 
 

 
SJEKK AV BREMSENE 
Sjekk hvor effektive bremsene er på begge bakhjulene. Skulle 
bremseegenskapen ikke virke god nok, kontakt autorisert teknisk 
assistanse. 
 
 
GUIDE FOR PROBLEMLØSNING 
 
 

 NB: 
Hvis ikke displayet og andre funksjoner blir aktivert når man skrur 
på maskinen med tenningsnøkkelen, må man sjekke kontakten  
mellom batteriene og maskinen (se under avsnittet om “SKRU AV 
OG PÅ MASKINEN OG TILKOBLINGEN TIL BATTERIENE”). Hvis proble-
met vedvarer må du kontakte autorisert teknisk assistanse. 
 
SUGEMOTOREN VIRKER IKKE 
1. Sjekk at tenningsnøkkelen er posisjonert riktig med tanke på å 
skru på maskinen. Ved tilfeller av alarmsignaler, må du skru av og 
på maskinen for å gjenopprette funksjonalitet igjen.  
2. Sjekk ladenivået til batteriene på displayet (1).  
3. Bekreft at du har aktivert tørkeprosessen riktig (se avsnittet 
om “START AV MASKINEN”).  

4. Sjekk at skittenvannstanken ikke er full.  
5. Sjekk at flotørbryteren (7) (dette er valgfritt tilbehør) er  
montert på riktig.  
6. Hvis sugesystemet ikke fungerer selv om signallampen (8)  
lyser i både MAN og AUTO må du kontakte en autorisert teknisk 
personale. 
 

 
 

 
BØRSTEMOTOREN VIRKER IKKE 
1. Sjekk at tenningsnøkkelen er posisjonert riktig med tanke på å 
skru på maskinen. Ved tilfeller av alarmsignaler, skru av og på  
maskinen for å gjenopprette funksjonalitet.  
2. Sjekk ladenivået til batteriene på displayet (1).  
3. Sjekk at du har aktivert funksjonen vasking med børstene  
korrekt (se under avsnittet “START AV MASKINEN”).  
4. Kontakt autorisert teknisk personale hvis børstene ikke går 
rundt i hverken MAN eller AUTO modus, selv om signal lampen (18) 
lyser.  

 
 
KJØREMOTOREN VIRKER IKKE 
1. Sitt på førersetet. 
2. Sjekk at tenningsnøkkelen er posisjonert riktig med tanke på å 
skru på maskinen. Ved tilfeller av alarmsignaler, må du skru av og 
på maskinen for å gjenopprette funksjonalitet igjen.  
3. Sjekk ladenivået til batteriene på displayet (1).  
4. Sjekk at ikke parkeringsbremsen er på, i så fall lyser signal-
lampen (15). Skulle denne bremsen være på, løs den ut (se under 
avsnittet om ”NØD-PARKERINGSBREMSE”).  
5. Press inn gasspedalen på høyre side for å starte maskinen. 
Kontakt autorisert teknisk personale hvis problemet vedvarer.  

 

 
DET KOMMER IKKE NOK VANN NED I BØRSTENE 
1. Sjekk at tenningsnøkkelen er posisjonert riktig med tanke på å 
skru på maskinen. 
2. Sjekk ladenivået til batteriene på displayet (1).  
3. Sjekk at du har aktivert funksjonen med vasking med børstene 
korrekt (se under avsnittet om “START AV MASKINEN”).  
4. Sjekk at ventilen til kjemien er åpen (se under avsnittet om 
“TILPASNING AV MENGDEN KJEMI”).  
5. Hvis, både i manuell og automat modus, signallampen (20)  
lyser, og det ikke kommer vann ned i børstene, må du: Sjekke  
væskenivået i tanken, og 

a. Sjekk at vannfilteret er rent (se under avsnittet 
om ”VASK AV KJEMITANKEN OG DET YTRE FILTERET”).  

b. Sjekk at det indre filteret heller ikke er tett (se under 
avsnittet om “VASK AV DET INDRE KJEMI FILTERET”  

OBS – vann og kjemi som står i tanken over tid kan gi avleiringer 
som tetter filteret og hindrer vanndosering.  
Kontakt autorisert teknisk personale hvis problemet vedvarer. 
 

 
 
MASKINEN VASKER IKKE GODT NOK 
1. Børstene har ikke gode nok dimensjoner: kontakt din leveran-
dør for originale deler.  
2. Busten på børstene er slitt. Sjekk børstene, og eventuelt bytt 
de (børstene må byttes når busten har nådd en høyde på ca 15mm). 
For å bytte børstene, se under avsnittet om ”BØRSTE DEMONTE-
RING” og ”BØRSTE MONTERING”.  
3. Det kommer ikke nok kjemi til i vaskeprosessen: åpne ventilen 
til kjemien mer (se under avsnittet om “TILPASNING AV MENGDE 
KJEMI”).  
4. Sjekk at kjemien er blandet ut i riktig forhold.  
5. Øk børstetrykket (se under avsnittet om “TILPASNING AV 
BØRSTETRYKKET”).  
Kontakt autorisert teknisk assistanse for råd og veiledning.  
 
NALENE TØRKER IKKE GODT NOK 
1. Sjekk at sugefunksjonen er på, og at skittenvannstanken ikke 
er full.  
2. Sjekk at nalgummien er ren (se under avsnittet om  
“NALRENGJØRING”).  
3. Sjekk at tilpasningen av høyden og helningen på nalen (se  
under avsnittet om ”TILPASNING AV NALENENHETEN”).  
4. Sjekk at suge- og nalslangene er korrekt satt på.  
5. Rengjør sugefilteret (se under avsnittet om “RENGJØRING AV 
SUGEFILTERET”).  
6. Rengjør nalslangen (se under avsnittet om “RENGJØRING AV 
NALSLANGEN”).  
7. Bytt gummien hvis den er slitt.  
 
OVERPRODUKSJON AV SKUM  
Sjekk at du har brukt en kjemitype med lav skumming. Eventuelt kan 
det tilføyes små mengder av skumdemper i skittenvannstanken. 
Vær oppmerksom på at større mengde skum blir produsert når 
gulvet ikke er så skittent. I dette tilfellet må du vanne ut kjemien  
ytterligere.  
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PROGRAM VEDLIKEHOLD 
 

DAGLIG OPPSYN / VEDLIKEHOLD DAGLIG 20 TIMER* 200 TIMER * 1000 TIMER * 
RENGJØRING AV SKITTENVANNSTANKEN •    
RENGJØRING AV SUGEFILTERET •     
RENGJØRING AV FILTERET TIL KJEMI TANKEN  •    
RENGJØRING AV BØRSTENE •     
BØRSTE DEMONTERING OG VASK •     
RENGJØRING AV NAL •     
BYTTE AV FREMRE NAL   •   
BYTTE AV BAKRE NAL  •    
BYTTE AV SPRUTEKAPPEN (GUMMIEN)    •  
SJEKK NAL TILPASNINGEN  •    
RENGJØRING AV NALSLANGEN  •    
RENGJØRING AV KJEMI TANKEN  •   
SJEKK BATTERIVÆSKE  •    
BREMSE SJEKK    • 
SJEKK AV KJØEMOTOREN    • 
SJEKK AV BØRSTE MOTOR    •  
SJEKK AV SUGE MOTOR    •  
SJEKK AV BØRSTEBASEN   •  
SKRU IGJEN SKRUER / MUTRER     •  

 
* Timene refererer til de indikert på displayet (se under avsnittet om “TIMEMETER”).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANBEFALTE BØRSTER 
Børster må bli valgt avhengig av hva slags type gulv det er, og hva slags skitt man skal fjerne.   
Materialet i børstene og diameteren på busten er det som utgjør forskjellen på type børste.  
 

MATERIALE KARAKTERISTISK 

PPL (Polypropylene) Slitesterke.  Beholder konsistens med varmt vann opp til 50C.  

NYLON Utmerket slitestyrke, også med varmt vann (hygroskopisk). 

TYNEX Nylon bust med korn av selvheftende metall. Bruk disse med stor varsomhet for ikke å skade overflaten. 

TYKKELSEN PÅ BUSTEN 
 
 
 

En tykk bust er ofte mer stiv, og må bli brukt på glatte gulv eller gulv med små skjøter. På andre typer gulv enn dette er det anbefalt å bruke en mykere bust, som 
kommer enklere ned i sprekker og fuger. Vær oppmerksom på at når børstene blir slitt, blir de stivere og ikke i stand til å rengjøre godt nok i sprekker og andre 
ujevnheter i gulvet. Dette kan også skje med en tykkere bust som skaper for mye vibrasjon. 

PADHOLDER 
 For bruk av pads, først og fremst på jevne og hele overflater.  

 
 

MASKIN KODE MENGDE BESKRIVELSE BRUK 

coral 65 48903020 2 Brush PPL 0,6 Ø 345 Normale gulv – standard valg med ny maskin 
 48903030 2 Brush PPL 0,9 Ø 345 Glatte gulv med små skjøter og hard smuss 
 48903040 2 Brush TYNEX Ø 345 Svært skitne gulv av et resistent materiale. 
 48903050 2 Brush 5-mix Ø 345 Spesialbørste – kun etter anbefaling 
 48803010 2 Pad holder Ø 330 For 13” pads, og for rengjøring av glatte overflater. 
 48803030 2 Pad holder Ø 330 + center lock green For 13” pads, og for rengjøring av glatte overflater. 
 48803040 2 Pad holder Ø 330 + center lock black For 13” pads, og for rengjøring av glatte overflater. 

 


