
ROLLY GULVVASKEMASKINE

Børster og tilbehør

 

ROLLY - Markedets bedste kompakte gulvvasker

Rolly er en lille handy gulvvaskemaskine, som gør det muligt at komme rundt på de mindre arealer, under 
borde og stole og steder, der er umulige at vaske med de traditionelle større gulvvaskemaskiner. 

Som med de større gulvvaskemaskiner, vaskes gulvet i én arbejdsgang. Der lægges vand med sæbe ud, 
gulvet skrubbes af den roterende cylinderbørste, og gulvet suges tørt. Rolly vasker, både når man kører 
frem og tilbage med maskinen. Gummilisterne på sugeanordningen er som normalt lidt bredere end 
børsten, men skubbes automatisk ind, hvis man kører langs en væg, hvilket gør det muligt at vaske helt 
ind til væggen.  

Maskinen har justerbart børstetryk, så beskidte gulve eller gulve med klinker og fuger kan vaskes med 
mere tryk på børsten om nødvendigt. 

Maskinen er velegnet til arealer fra 25 til 500 m2 og har med standardbatteriet en driftstid på 1 time.

Rolly er gulvvaskemaskinen til kiosker, mindre butikker, børnehaver, tankstationer, kontorer m.fl., hvor der 
er stort behov for jævnlig gulvvask og et ønske om præsentable gulve. 



ROLLY GULVVASKEMASKINE

Børste 0,7 (blå) standard 86.24.4045

Børste 0,5 (hvid)  86.24.4046

Børste 0,9 (hvid)   86.24.4047

Børste Tynex (grå)  86.24.4048

  

Børster og tilbehørTekniske data Måleenhed Rolly  

Fremdrift manuel/motor manuel   

Hastighed km/t -   

Batteri volt 24 10 Ah Lithium

Ladetid timer 2   

Driftstid/opladning min. 60   

Børstebredde mm 330   

Sugebredde mm 420   

Rentvandstank liter 7½   

Snavsvandstank liter 8   

Justerbart håndtag  ja   

Lader (standard)  ekstern   

Vægt u/batterier og lader kg 23   

Vægt m/batterier og lader kg 26,5   

Dimensioner (lxbxh) mm 640 x 450 x 502    

Børstetryk g/cm2 35 - 71 - 160    

Skrabelister
 
Polyurethan (sæt) standard 86.24.4040

Gummilister 86.24.4041
 
Batterikassette 20 Ah 86.24.0504
 
Batterilader 10 Ah 86.24.0555
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Brugervenlighed

Rolly er udviklet med fokus på enkel betjening og brugervenlighed. Både rent- og snavsvandstanke er aftagelige og 
lette at fylde/tømme og rengøre under vandhanen.

Maskinen betjenes på et enkelt og intuitivt display. Det ergonomiske betjeningshåndtag kan højdejusteres med et 
enkelt greb, og skal man vaske under borde, stole eller lignende, kan betjeningshåndtaget lægges helt ned i vandret 
position, så rækkevidden øges. 

Lithium batteriet sidder i en kassette, som udløses med et tryk på en enkelt knap og kan skiftes på ingen tid. Et fuldt 
opladet batteri giver en driftstid på ca. 1 time, og batteriet kan oplades mere end 1000 gange. 

Betjeningsgreb er gule og derfor hurtige at lokalisere, selv dem man kun benytter en gang imellem.  


