
Ruby 55Ruby 55yy
med driv & integrert lader

Enkel og brukervennligEnkel og brukervennlig
• Kompakt og lettkjørt maskin med

svært enkel brukerbetjening.
• Meget enkelt vedlikehold
• Svært god manøvrering på små flater

Fordeler
• Buet sugenal av meget høy kvalitetBuet sugenal av meget høy kvalitet
• Stort innløp for fylling av rentvannstank
• Svært enkel justering av hode og nal
• Enkel justering av børster og nal
• Høyt utløp tømmer tanken raskt
• Meget enkel tilgang til alle komponenter
• Kraftig, men svært lett konstruksjon

Batterier og utstyr
• Vedlikeholdsfrie gelbatterier inkludert
• Innebygd lader “plug and forget”
• Nylon børstesett inkludert i pakke
• Display med batterimåler og kjøretid

Spør oss gjerne om alternative pakker Spør oss gjerne om alternative pakker 
-- eller tilbud om leasing.eller tilbud om leasing.



Ruby 55Ruby 55
Tekniske data:

Ruby 55Ruby 55
Beskrivelse Art. 53299 (gel-versjon)

Kapasitet 1 955 m2/t

med driv & integrert lader

Kapasitet 1.955 m2/t

Børstestørrelse 2 x 285 mm

Børstetrykk max 24,5 kg

Hastighet semi-aut 3,5 km/t

Børstemotor 420 W

Sugemotor 480 W

Rentvannstank 35 ltr

45 lSkittenvannstank 45 ltr

Bredde 586 mm

Høyde 1033 mm

Lengde 1140 mm

Vekt (uten batterier) 74 kg

Vekt (inkl batterier) 158 kg

Arbeidsbredde 550 mm

Batterier 12V105/140 A

Tilbehør / refil

Padholder 285 mm - 11"

Nylon børste 285 mm - 9"

Gelbatteri 12V 105/140 A

Refil nalgummi front 802x45

R fil l i b k 829 75 5 52938

Artikkelnummer

53302  (2 stk pr maskin)

52871  (2 stk pr maskin)

52937

53301  (2 stk pr maskin)

Refil nalgummi bak 829x75x5 52938

Forhandler:

Ruby 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/viking


