
 

 

Aramis lattianhoitokoneet



 

 

- työleveys (mm)   410  530 
- liitosjohdon pituus (m)   15  25
- pyörimisnopeus (rpm)   1250  950
- laikkapaine (g/cm²)   6-9  5-11
- moottorin nimellisteho (W)  1500  2000 
- paino (kg)    30  40
- syvyys x leveys x korkeus (cm)  70x42x111  85x56x112
- äänitaso (dB(A))   60  60

Aramis Junior                Aramis Senior

Aramis SHS pesevä menetelmä kiillot-
taa, puhdistaa ja pesee tarpeen mukaan. 

Aramis SHS menetelmässä on otettu huo-
mioon ammattilaisten tarpeet. Aramis 
koneiden tehokkuus perustuu nerokkaisiin 
teknisiin ratkaisuihin.
 
Aramis koneet puhdistavat ja kiillottavat lat-
tiapinnat yhdellä ajolla.

Aramis SHS -kone

- vahauskertojen tarve vähenee
- säästöä ainekustannuksiin
- puhdistaa myös erittäin likaiset pinnat

- sopii pieniin ja keskisuuriin kohteisiin
- kevyt ja nopea

- isojen kohteiden pesu- ja kiillotuskone
- muuten sama kuin Aramis Junior

Aramis Junior

Aramis Senior

 



 

Aramis konetta liikutetaan rauhal-
lista kävelyvauhtia ja sumutetaan 
työhön valittua hoitoainetta lai-
kan keskelle.

Pesuaineseos ruiskutetaan rungon 
sisällä keskelle laikkaa, jolloin seos 
ei leviä sumuna hengitysilmaan. 

Aramis -koneissa on moottorin sisäinen 
jäähdytysjärjestelmä, jonka ansiosta 
koneen ympärillä ei ole pölyä levittäviä 
haitallisia ilmavirtoja.

 - kiinteä pölynimurijärjestelmä,     
   joka vähentää moppaus- ja      
   pölynpyyhintätarvetta

                                                                                                                      

- työleveys (mm)   410/16”  410 
- liitosjohdon pituus (m)   15  15
- pyörimisnopeus (rpm)   1000  135
- laikkapaine (g/cm²)   10-15  31-53
- moottorin nimellisteho (W)  1500  1500 
- paino (kg)    35  41
- syvyys x leveys x korkeus (cm)  70x42x111   -
- äänitaso (dB(A))   60  65

Aramis Junior Vac   Aramis S 135/1500
      hiomakone

- suunniteltu erityisesti lattioiden raskaa-   
  seen hiomatyöhön
- tasainen käynti
- runsaasti lisävarusteita
- soveltyy myös lattian peruspesuun
- pöly- ja lämpösuojattu oikosulkumoottori

Työkohteesta riippuen valittavissa on 
kolme SHS-mallia ja hiomakone.

Yhteistä niille on ilmankiertojärjestelmä, joka 
sekä jäähdyttää laikan että imee irtoavan 
lian laikan sisälle. Samanaikaisesti lattiaa 
vasten oleva laikan pinta pysyy puhtaana ja 
huokoisena. Lika irtoaa koko työsuorituksen 
ajan tehokkaasti.

Aramis Junior Vac

Aramis S 135/1500 W hiomakone

 



 

Nilfisk-Advancen tavoitteena on auttaa puhtaanapidon 
ammattilaisia kaikkialla maailmassa laajan tuotevalikoiman, 
ammattiosaamisen ja erinomaisten huoltopalvelujen avulla. 

Ollaksesi tehokas puhtaanapidon ammattilainen, on sinun 
suoritettava työsi parhaalla mahdollisella tavalla. Kun laitteesi ovat 
työympäristön huomioon ottavat, kevyesti liikkuvat, ketterät ja 
mahdollisimman hiljaiset, säästät aikaa ja rahaa. Näin työskentelet 
tuottavasti ja saat työpanoksestasi parhaan hyödyn.
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