
Adiatek Baby
akkukäyttöinen yhdistelmäkone

Akkukäyttöinen 35 cm työleveyden Adiatek Baby yhdistel
mäkone on ratkaisu  lattiapintojen puhtauden ylläpitoon 
pienissä, keskikokoisissa ja keskisuurissa tiloissa. 

Uutuutena tässä kokoluokassa koneessa on monia suu
rempien koneiden ominaisuuksia, kuten tarvittaessa suuri 
vesimäärä, hyvä harjapaine ja erinomainen pesuteho. 

Tästä huolimatta koneen ulkomitat ovat kompaktit, suu
rehkot erilliset säiliöt (15 l & 16 l) ja paino vain 65 kg. 

Ajan mukana kone säästää hankintahintansa alentunei
den kustannusten muodossa.

Soveltuu kaikenlaisille koville lattiapinnoille. 
Tehokas imu ja heti harjan taakse sijoitettu 
koneen liikkeitä mukaileva imulasta  huolehtii 
lattiapinnan kuivaamisesta jyrkissäkin 
 kaarroksissa.

Ergonomiset, selkeät hallintalaitteet ja kaikin 
puolin käyttäjäystävällinen kone. Hallintakahva 
voidaan kääntää kokonaan eteen, jolloin kone 
on mahdollista nostaa pystyasentoon esim. 
huollon tai säilytyksen ajaksi. Suuret taka
pyörät helpottavat liikkumista kynnysten ym. 
yli. Vakiovarusteena pesuharja tai laikkapidin.



Tarjolla on kaksi mallia erilaisilla huoltovapailla 
akuilla+varaajilla: Baby 24V/28Ah5 AGMakuilla 
tai Baby plusmalli uusinta teknologiaa edusta
villa 24V/35Ah5 XFCakuilla. 

Baby on varustettu sisään integroidulla 
varaajalla. Plusmallissa varaaja 25A, joka varaa 
tyhjät akut täyteen max. 2 tunnissa. 

Ajoajat täydellä latauksella ovat Baby n. tunti 
ja Baby plus n. 2 tuntia. Akkutila. Baby plus mallissa ajoaika n. 2 tuntia 

ja tarvittaessa XFCakkuja voidaan 
ladata jopa koneella työskennellessä 
(latauskaapeli 20m).

Pesu ja likavesisäiliöt ovat helposti tyh
jennettävissä. Kuvassa likavesisäiliö pois 
nostettuna.

Pesuveden täyttöaukko. Ergonominen, selkeä hallintakahva.

Työleveys 345 mm
Imulasta 410 mm
Akut 24V/28Ah5

    plusmalli 24V/35Ah5

Työteho 1240 m2/h
Imumoottori 24V/300W
Harjamoottori 24V/180W
Harjan kierrosnopeus 170 r/min
Harjapaine 25 kg
Imuteho 90 mbar
Pesuvesisäiliö 15 l
Likavesisäiliö 16 l
Pituus 745 mm
Korkeus 550 mm
Leveys (ilman imulastaa) 382 mm
Paino 65 kg
    plusmalli 70 kg
Latausaika (max.) 10 h
    plusmalli 2 h
Varaaja 24V/5A
    plusmalli 24V/25A

  Tekniset tiedot

Väsymättömät 24V sähkölaitteet, suuri vesimäärä, erinomainen imuteho 
sekä valinnaisvarusteinen tynexpesuharja kovaan käyttöön mahdollistavat 
erinomaisen pesujäljen jopa korjaamoolosuhteissa.
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