
GULVPLEJEMASKINER



Ghibli & Wirbel gulvplejemaskiner

Ghibli SB 133 ............ 86.05.2000

 550  W
 230/50  V/Hz
 13’’
 188  o/min.
 22  kg
 36,7  g/cm2

 54  dB(A)
 10  m
 1120x420x340 mm

En lille, handy maskine med en di-
ameter på 330 mm. Dens størrelse 
gør den velegnet til mindre arealer, 
samtidig med at maskinen er let at 
transportere mellem skiftende ar-
bejdssteder. Maskinen er velegnet 
til skure- og poleringsopgaver.

Ghibli SB 143 L 08 .....86.05.2006

 800  W
 230/50  V/Hz
 17’’
 154 o/min.
 35 kg
 34,4 g/cm2

 54 dB(A)
 12 m
 1200x542x430 mm

En lidt større maskine med en 
arbejdsbredde på 430 mm og en 
800 W motor. Maskinen er nem 
at håndtere, og dens beskedne 
dimensioner gør det lettere at 
komme ind under stole og andre 
møbler i forbindelse med rengørin-
gen (højden fra gulv til motortop er 
kun 260 mm).

Ghibli SB 143 L 10 .... 86.05.2001

 1000  W
 230/50  V/Hz
 17’’
 154  o/min.
 41  kg
 40,3  g/cm2

 54  dB(A)
 12  m
 1200x542x425 mm

Gulvplejemaskine til den profes-
sionelle bruger. Rondel-diameter 
er 430 mm. Maskinen er velegnet 
til skure- og poleringsopgaver.

Tekniske data

Motor
Spænding
Rondeldiameter
Omdrejningshast.
Vægt
Tryk
Støjniveau
Ledningslængde
Dimensioner

Produktbeskrivelse

Ghibli & Wirbel er i dag verdens førende producent af gulvplejemaskiner med løsninger til vask/skuring af 
gulve, samt til slibning og polering af gulve. Programmet af gulvplejemaskiner indeholder en bred vifte af 
kvalitetsmaskiner, som løser rengørings- og slibeopgaver optimalt.

Gulvplejemaskinerne i denne oversigt leveres i forskellige størrelser, med omdrejningshastighed fra 150 - 
300 o/min og med forskellig størrelse motor afhængigt af, om maskinen skal benyttes til rengørings- eller 
slibeopgaver.



Ghibli SB 143 L 16 .....86.05.2003

 1600  W

 230/50  V/Hz

 17’’

 154  o/min.

 42  kg

 40,3  g/cm2

 54  dB(A)

 15  m

 1200x542x425 mm

Arbejdsbredden er 430 mm. Kraftig 

motor på 1600 W. Maskinen kan 

selvfølgelig anvendes til skure- og 

poleringsopgaver, men er ligeledes 

velegnet til slibning og oliering af 

trægulve.

Sugeenhed kan tilkøbes, se tilbe-

hørs oversigten næste side.

Ghibli SB 143 L 22 ..... 86.05.2002

 2200  W

 230/50  V/Hz

 17’’

 154  o/min.

 46  kg

 45  g/cm2

 54  dB(A)

 15  m

 1200x542x425 mm

Er forsynet med en kraftig 2200 

W motor, hvilket gør maskinen 

velegnet til opgaver, hvor der er 

stor modstand på underlaget, man 

kører på; f.eks. ved slibning på 

træ- og betongulve.

Sugeenhed kan tilkøbes, se tilbe-

hørs oversigten næste side.

Ghibli SB 143 TSN .....86.05.3004

 1000/1300  W

 230/50  V/Hz

 17’’

 154/308  o/min.

 44  kg

 43,3  g/cm2

 54/56  dB(A)

 15  m

 1200x542x425 mm

To-i-én maskine. Motoren kan køre 

med to hastigheder på henholdvis 

154 og 308 o/min. Dermed kan 

den anvendes både som almin-

delig skuremaskine, men også 

som poleringsmaskine, hvor der er 

behov for en større hastighed på 

føringsskiven. SB 143 TSN leveres 

inkl. rondelholder.

Ghibli SB 150 L 16 .....86.05.2021

 1600  W

 230/50  V/Hz

 20’’

 154  o/min.

 49  kg

 34,9  g/cm2

 54  dB(A)

 15  m

 1200x625x505 mm

En maskine med en arbejdsbredde 

på 505 mm til rengøring af større 

arealer. Kan anvendes til skure- og 

poleringsopgaver samt slibning og 

oliering af trægulve.

Alle modeller kan 

leveres med børster, 

rondelholder m.m., 

som passer til den 

konkrete opgave.

Kraftoverførslen 

fra motor til børste 

foregår ved hjælp af 

gear i modsætning til 

remtræk. Dette sikrer 

kontinuerlig og pålide-

lig drift samt et lavere 

støjniveau.

Betjeningshåndtaget 

er ergonomisk ud-

formet, så den rigtige 

arbejdshøjde opnås.



Forhandler:

Sadolinsvej 14 Tel. +45 8682 4366 v@broendum.com
DK-8600 Silkeborg Fax +45 8680 3363 www.broendum.com

Tilbehør til gulvplejemaskiner
Gulvplejemaskinerne standardleveres uden tilbehør, som derfor skal bestilles separat. Eneste undtagelse er 
SB 143 TSN, som leveres inkl. rondelholder.

 A B C D

 E F G H I J

  13’’ 17’’ 20’’

A Skurebørste (medium hård) 86.23.0000 86.23.0004 86.23.0020 

B Polérbørste 86.23.0003 86.23.0006 

C Shampoobørste 86.23.0002 86.23.0007 86.23.0022

D Tynex skurebørste (ekstra hård)  86.23.0014 86.23.0017 

E Carborundumskive  86.23.0008 * 

F Drivskive for slibeskive  86.23.0009 86.23.0009

G Rondelholder 86.23.0001 86.23.0005 86.23.0015

H Vægtklods 10 kg  86.23.0099 * 86.23.0100

I Sugeenhed  86.23.0097 * 86.23.0097
 (opsamlingspose: 84.64.0031)

J Vandtank 12 L  86.23.0091 * 

 Vandtank 10 L 86.23.0098 86.23.0098 **

*) Passer til 17’’ modeller, med undtagelse af SB 143 L 08.
**) Passer til SB 143 L 08

Senest redigeret: 28/07/21


