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Enkel påfyllning!
En smart lösning med en 

slang från renvattentanken 

gör det möjligt att fylla på 

nytt vatten inne på en van-

lig toalett. Den långa av-

tappn ingss langen gör 

tömningen i en toalett 

enkel och snabb.

Inbyggd laddare!
Den inbyggda laddaren 

gör det enkelt att ladda 

maskinen mellan ar-

betspassen och minskar 

behovet av speciella 

städutrymmen.

MER INFORMATION OM MASKINERNA HITTAR DU PÅ BIMO.SE SMARTA FUNKTIONER PÅ INNOVA 55 
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Enkla kontroller!
På ratten sitter några 

knappar som styr funk-

tionerna på Innova 55. 

Enkelt att förstå!

Hållare!
Bak på maskinen finns en 

hållare för borsten eller 

sugskrapan, perfekt vid 

transporter när man be-

höver komma in i små 

hissar eller genom trånga 

passager.
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Hastigheten 
En gå bakom kombiskurmaskin kan ha en teoretisk 
maxhastighet angiven i ett datablad på upp till 
5km/h men i praktisk verklighet anser vi med stöd 

från praktiska test i Skandinavien att snitthastigheten när man skurar är 
2,8km/h. En åkbar kombiskurmaskin används ofta på något större ytor och 
kan både skura och transporteras i en högre hastighet än en gå bakom 
modell. Det är viktigt att tänka på om man har långa ställtider, alltså tiden 
det tar att transportera sig mellan platsen för tömning och påfyllning av vat-
ten till den yta som skall rengöras. Den praktiska snitthastigheten är 4km/h. 

Man städar alltså 43% snabbare med en Innova 55 jämfört med en tradi-
tionell gå-bakom maskin.

1. 

Arbetsmiljö 
Innova 55 har en mängd smarta 
egenskaper som förbättrar ar-
betsmiljön både för användaren och 

för omgivningen. En av de mest utmärkande egenskaperna 
är ljudnivån, där Innova 55 utmärker sig med endast 54dB. 

Vårt städkit är otroligt upp-
skattat och gör Innova 55 
till ett komplett verktyg för 
rengöring av golv. Du får 
med dig moppar och sta-
tiv, microdukar och plock-
verktyg. Allt för att under-
lätta din vardag! 

!

4. Vatten 
I städmaskiner används vattnet som 
ett transportmedel för smuts som 
tagits bort från golvet. Det krävs 

alltså en viss mängd vatten för att det skall kunna fungera 
som transportsystem. Om man använder för lite vatten poler-

ar man in smutsen i golvet, eftersom man inte 
får med sig smutsen upp i maskinens 
smutsvattentank. Innova 55 får med sig 46% 
mer vatten på en tankning!

2. 

Ställtid 
När vi pratar om ställtid avser vi den 
tid det tar att transportera sig fram 
och tillbaka till sitt städområde samt 
att tömma och fylla på maskinens 
tankar. Innova 55 behöver inte 
tankas lika ofta eftersom den får 
med sig mer vatten från början!

3. 

”Innova 55 kommer 
dubbelt så långt på en 
laddning”

”Alla siffror som presen-
terad här är praktisk tid, 
inte teoretisk”

Miljö 
Energieffektiva maskiner med en 
utmärkt flödesreglering av vatten 
har gjort att Innova 55 är en favorit 

för de som har hållbar utveckling och miljöarbete varmt om 
hjärtat. Den smidiga konstruktionen gör det ännu enklare att 
använda en kombiskurmaskin på fler ytor och minskar då 
behovet av manuella metoder eller metoder med kemikalier. 

Den designade maskinlösningen Innova 55 har låga kost-
nader för service och reservdelar och får därför en extremt 
bra totalekonomi! 

På Bimo har vi dessutom en återvinningsstation där vi kan 
hantera de olika fraktioner som maskinen är uppbyggd av 
och säkerställa att den återvinns på rätt sätt. 

5. 

”Innova 55 är den 
tystaste skurmaski-
nen på marknaden, 
endast 54dB!”


