
ROLLY & FRECCIA 15 GULVVASKEMASKINER



Ghibli ROLLY .................................................. Varenr.  80.28.0034

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 cyl-
inderbørste, 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 standardbat-
teriet en driftstid på 1 time.

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

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. 

Gulvvaskemaskiner



Ghibli Freccia 15 M38 BC ............................ Vare nr. 80.28.0048

Lille gulvvaskemaskine med stort format
Ghibli Freccia 15 er en af markedets mest kompakte batteridrevne 
gulvvaskemaskiner, uden at der på nogen måde er gået på kompromis 
med hverken effektivitet eller kvalitet. Ghibli Freccia 15 er opbygget 
efter samme principper som de større maskiner og vasker og tørrer 
gulvet i én arbejdsgang. Maskinen er i forhold til sin størrelse udstyret 
med store tanke til rent- og snavsvand, hvilket sikrer mere vægt på 
børsten og dermed langt bedre vaskeresultat. Ved hjælp af et justerbart 
næsehjul er det muligt at justere børstetrykket, så man får den optimale 
balance mellem et godt vaskeresultat og batterilevetid. 

Samtidig er det muligt at justere børstens hældning for på denne måde 
at regulere, hvor meget børsten trækker maskinen fremad. Umiddelbart 
bag børsten sidder sugefoden, som i kombination med sugemotoren 
sikrer en effektiv tørring af gulvet. Sugefoden hæves let og elegant ved 
hjælp af en fodpedal. 

Ghibli Freccia 15 er velegnet til mindre og mellemstore gulvarealer 
mellem 100 – 800 m² og anvendes typisk i mindre supermarkeder, bu-
tikker, hoteller, skoler, fitness centre, kontorer, tog og alle andre steder 
med begrænsede pladsforhold eller mange forhindringer, som gør det 
nødvendigt med en mindre ledningsfri maskine.

Enkel at bruge
Der er i produktudviklingsforløbet lagt stor vægt på brugervenlighed, 
gode køreegenskaber og ergonomi. Ghibli Freccia 15 har derfor en opti-
mal vægtfordeling over hjul og børste, som gør den let at manøvrere, 
uanset om tankene er fulde eller tomme. Det kraftige justerbare og 
ergonomiske kørehåndtag er udstyret med et enkelt og overskueligt 
betjeningspanel. 
Samtidig har maskinen et lavt støjniveau, som gør det muligt at benytte 
maskinen inden for normal arbejdstid uden at forstyrre kolleger. 
Maskinen er robust og let at servicere. 



Ghibli Rolly tilbehør:

Skurebørster

Børste 0,2 (blå) medfølger 86.24.4045

Børste 0,2 (grå)  86.24.4046

Børste 0,4 (sort)   86.24.4047

Børste Tynex (grå)  86.24.4048

Børste med microfiberklud 86.24.4049

Microfiberklud 86.24.4050

Gummilister PARA (sæt) standard 86.24.4040

Gummilister PU (sæt)  86.24.4041

Batteri 10 Ah 86.24.0505
 
Batterilader 5 Ah 86.24.0555

Ghibli Freccia 15 tilbehør:

Skurebørster

Skurebørste 0,5 (hvid)  86.24.2001

Skurebørste 0,7 (blå) medfølger 86.24.2005

Skurebørste 0,9 (hvid)   86.24.2002

Skurebørste Tynex (grå)  86.24.2003

Rondelholder  86.24.2004

Gummilister
 
Gummiliste (bagerste) 86.24.7978

Gummiliste (forreste) 86.24.7970

Påfyldningsslange, medfølger 86.24.5095

Tekniske data Måleenhed Freccia 15 M38 BC Rolly 

Fremdrift manuel/motor manuel manuel

Hastighed km/t - -

Batteri volt 24 (2 x 12) 24 (2 x 12)

Anbefalede batterier volt 12V x 2 (gel) 12V x 2 (lithium)

Driftstid, ca. min. 50 60

Børstebredde mm 385 330

Sugebredde mm 450 420

Børstehastighed omdr./min. 130 800

Børstemotor watt 260 120

Sugemotor volt/watt 24/250 150

Vakuum mm H2O 700 490

Rentvandstank liter 15 7,5

Snavsvandstank liter 17 8

Justerbart håndtag  ja ja

Lader  5A (indbygget) 5A (ekstern)

Støjniveau dB(A) 65  58/54 *

Vægt u/batterier og lader kg 40 23

Vægt m/batterier og lader kg 62 26,5

Dimensioner (lxbxh) mm 760 x 385 x 550 640 x 450 x 502

Børstetryk g/cm2 25,5 - 32,4 35 - 71 - 160

* Silent mode funktion
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