
Fimap FSR

FIMAP FSR
Smart feiemaskin med mange muligheter

Feiemaskin

› Velg mellom batteri- eller    
   hybridversjon

› Kan brukes både innendørs 
  og utendørs

› Pålitelig maskin med lave 
  vedlikeholdskostnader

› FSR fungerer utmerket i små 
  områder med mange hindringer 
  da den er kompakt og særdeles 
  lett å manøvrere

Med kombinert kraftforsyning kan man alternere mellom 
mellom renhold innendørs og utendørs: 
 
› Bensinmotor for utendørs renhold 
 
› Utslippsfritt renhold med batteri både inne og ute

FSR B 
Batteriversjonen kan kjøre innendørs opptil 4 timer på ett batterisett. 
Når maskinen kjører på batteri er den særdeles stillegående. FSR B kan 
brukes både på harde gulv og tepper (krever spesialbørste). 
 
Bærekraft og miljø 
Opptil 45 % energibesparelser takket være start/stopp-teknologi som 
stopper oppsug og børstedrift når maskinen står stille.

95 % av maskinens komponenter er resirkulerbare. 

2.5 t 1.5 t 1 t 1 t1.5 t

INNENDØRS INNENDØRS INNENDØRSUTENDØRS UTENDØRS

FSR Hybrid 
Bensinmotor kombineres med batterier og 
gir opptil 7,5 timers kontinuerlig renhold 
med kun 3,5 liter bensin. Når FSR Hybrid 
kjører på bensin lades batteriene. Ved å vri 
om nøkkelen kan du enkelt velge om du vil 
kjøre med bensin eller batteri. På full tank og 
fulladet batteri får man dekket områder opptil 
40 000 m². Over fire timer uten utslipp når 
maskinen kjøres på batteri.
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Feiemaskin

TEKNISKE DATA FSR B                  FSR Hybrid
Arbeidsbredde med 
sentralbørste 58 cm

Arbeidsbredde med sidebørste 79 cm

Omdreineinger sentralbørste 550 rpm

Omdreininger sidebørste 65 rpm

Endotermisk motor HK/rpm 4,8/3600

Motor for sentralbørste 24 V/380 W

Motor for sidebørste 24 V/90 W

Traksjonsmotor 24 V/300 W

Sugemotor 24 V/400 W

Motor vibrasjonsenhet for filter 24 V/80 W

Fremdriftshastighet ved arbeid 4,8 km/t

Overkommelig helning 10 %

Kapasitet ruskbeholder 63 l

Dimensjoner (L x B x H) 145,5 x 84,5 x 103 cm

Maskinvekt med batterier 248.3 kg                   249.5 kg

Lydnivå 60.5 dB (A)               81,2 dB (A)

TILBEHØR VNR.

Filter Papir 411675

Filter polyester 411676

Sentralbørste 437902

Sentralbørste naturfiber 438621

Sidebørste 437874

MODELL VNR.

Fimap FSR Hybrid 106412K

Fimap FSR B Standard 109315K


