
PADLÓTISZTÍTÁS:

Maximalizálja padlótisztítója élettartamát  
és teljesítményét

A padlótisztítók alapvető szerepet játszanak a létesítmények tisztításában és 
karbantartásában. Ezek a gépek a tisztítás-technológia iparág igáslovai, amelyeket napi 
szinten használunk ahhoz, hogy hatékonyabb, eredményesebb tisztítást érjünk el.

A padlótisztítók elsőre nagy beruházásnak tűnhetnek. De megfelelő üzemeltetéssel  
és karbantartással jelentős megtérülést jelentenek a következő évekre nézve.



A karbantartás elengedhetetlen annak 
érdekében, hogy padlótisztítója üzemeltetése 
ne jelentsen nagyobb költséget az Ön 
számára. Egyszerű műveletekkel biztosíthatja 
berendezése napi működését.

+3624 507 452 service.hu@nilfisk.com
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Gyártói szerviz és karbantartási program
A legismertebb takarítógépgyártók és forgalmazók szerviz- és 
karbantartási programokat kínálnak az általuk forgalmazott 
berendezésekkel kapcsolatban. Ezek a programok tartalmaz-
hatnak megelőző karbantartási látogatásokat, kiterjesztett 
garanciavállalást, pótalkatrészeket és akár cseregépeket is.

Ahogyan a berendezések, úgy a karbantartási program is 
első pillantásra is dráganak tűnhet. De hosszútávon ezzel 
csökkenthetőek a működési költségek azáltal, hogy a 
gépeket a csúcsteljesítményen tartják.

Rendszeres, megelőző karbantartás
A gyártó és a forgalmazó karbantartási programjain kívül 
rutinszerű megelőző karbantartási feladatok is léteznek, 
melyeket rendszeresen végre kell hajtani. Ezek a bevált 
gyakorlatok akár négy évvel is meghosszabbíthatják a 
padlótisztító élettartamát. Olvassa el a géphez mellékelt 
használati útmutatót, hogy megértse a napi, heti, havi és 
éves szervizigényeket. Az alábbiakban általános ajánlásokat 
talál, de minden gép eltérő követelményekkel rendelkezik.

Napi karbantartás és szerviz
• Engedje le és tisztítsa meg a piszkosvíz-tartályt, 

ellenőrizze és tisztítsa meg a hulladékgyűjtőt, és  
tisztítsa meg a golyós úszórendszert.

• Távolítsa el és ellenőrizze a felszívó fejet és a gumit.
• Távolítsa el és ellenőrizze a keféket/padeket, majd  

öblítse le és hagyja megszáradni.
• Tartsa nyitva a piszkosvíz-tartály fedelét, hogy 

megszáradjon. Ezzel megakadályozza a szagokat  
okozó baktériumok terjedését.

• Töltse fel az akkumulátort.
• Tisztítsa meg a gép külsejét.

Heti karbantartás és szerviz
• Ellenőrizze az akkumulátorok folyadékszintjét, és szükség 

szerint töltse fel.
• Ellenőrizze a felszívógumi kopását, és szükség szerint 

állítsa be.

Éves karbantartás és szerviz
• A szerviz technikusnak ellenőriznie kell a motorok, 

szénkefék kopását és esetlegesen cserét kell végrehajtania.

Eseti karbantartás és szerviz
• Fordítson figyelmet és költséget a padlótisztító optimális 

állapotának megőrzésére.
• A kisebb hibákat azonnal javítsa meg, hogy ne kerüljenek 

költséges javításokba és ne okozzanak hosszú leállást.
• A gép értékének növelése érdekében tartson naprakész 

karbantartási nyilvántartást arra az esetre, ha esetleg el 
kívánná adni a berendezést.
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