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Spar miljøet, og oppnå
bedre økonomi med
Salto systemet!

Vann har du
allerede!
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Sanitær

Tilsett vann

Dagligrent

Vindu
Universal

Ferdig til bruk!

Kjøkken

Grovrent

Markedsføres i Norge av Viking Cimex AS
tel.: 22 79 35 45 - fax: 22 79 35 40 - www.skovly.no

Behandling
med gulvpolish

Rengjøring

NORDLYS GULVPLEIE

Rehabilitering

Oppskuring

Kontroll

Innledning

Viking Cimex samarbeider med en
rekke internasjonale produsenter av
renholdsmaskinerer, både i Skandinavia,
Europa og USA. Flere valgmuligheter gis oss
anledning til å teste og håndplukke de modeller
og spesifikasjoner som passer best for våre
norske kunder. Vi er i dag en totalleverandør
av maskiner, kjemi og renholdsteknisk utstyr,
med løsninger som dekker alle de utfordringer
bransjen står ovenfor, – både innenfor miljø,
effektivitet og bruksøkonomi.

Sammen med våre forhandlere og et lokalt
serviceapparat, jobber vi med løpende utvikling
av nye modeller og ny teknologi. Effektiv
rengjøring handler mye om å jobbe smartere,
og da er bruk av renholdsmaskiner en helt
avgjørende faktor. Denne boka skal hjelpe deg
til å velge rett maskin, og lykkes med best mulig
bruksøkonomi.

Våre internasjonale partnere:

For mer informasjon om våre partnere, se også:
www.truvox.com
www.floorpul.com
www.pacvac.com
www.skovly.no •
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1. Støvsugere og støvsuging

Den mest rasjonelle måten å fjerne uønsket støv
og tørt smuss fra gulv, lister, harde og myke
flater, er å bruke en støvsuger.
Støvsugere finnes i et utall av varianter og
utforminger, og de kan deles opp i tre
hovedgrupper:
Sugere for kommersielt bruk
Sugere for hjemmemarkedet
Sugere for tepper

Her tar vi for oss gruppe 1 og 3.
Støvsugere for kommersielt bruk har lengre
levetid, bedre filtrering og større poser enn
maskiner som er ment for hjemmemarkedet.
De er også mer robust bygget, og ingen av dem
har automatisk kabel inntrekk. De aller fleste har
også teleskopisk skaft, slik at en og samme
maskin kan brukes av operatører av ulik høyde.
1.1. Ergonomisk jobbing
Støvsuging kan ofte være en vesentlig del av en
renholders hverdag, og da er det svært viktig å
jobbe ergonomisk riktig. Et støvsugerskaft veier
ikke så mye, men det hjelper ikke hvis
arbeidsstillingen ikke er tilpasset oppgaven. Den
feilen som oftest gjøres, er at man jobber med
bøyd rygg, og klemmer munnstykket ned i
underlaget. Dette er helt unødvendig, og
resultatet blir ikke noe bedre av en slik metode.
Risikoen for ryggplager øker betraktelig ved å gå
slik lenge om gangen.
Rett arbeidsstilling er å holde skaftet med en
hånd og ha slangen bak ryggen. Den andre
hånden holder tak i slangen på den andre siden
av kroppen. Med dette oppnår man flere ting:
Operatøren får bedre kontroll på selve
støvsugeren, den styres med den ene hånden
ved at man holder i slangen, samt at
overkroppen holdes rett.
Det er vakuumet som sugeren lager som løfter
smuss og støv opp fra underlaget, ikke et hardt
trykk på munnstykket.
Det er noen parametre som forteller om hvor
kraftig en støvsuger er. Det er ikke wattstyrken på
sugeturbinen, slik mange tror.
I det profesjonelle segmentet er det vanlig at de
fleste sugerne har en wattstyrke på 800–1200
watt, og dette er mer enn nok. For hva veier
støv? Hvis man skjeler til hjemmemarkedet ser
en ofte at det er sugerens wattstyrke som
profileres, og ofte reklameres det for at sugerne
gjerne har motorer på både 2200 og 2400 watt.
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Dette er mindre viktig – og de avgjørende
faktorene er isteden: luftmengde per sekund og
vannsøyle.
Luftmengde måles i antall liter luft som suges inn
per sekund. Dette forteller noe om hvor raskt
smusset løftes opp, men ikke alene. Dersom
smusset sitter hardt fast, må det styrke
(undertrykk, vakuum) til, og dette måles i
vannsøyle.
Standarden for bransjen vår er at det måles i
millimeter vannsøyle, altså hvor mange millimeter
sugemotoren orker å løfte vann fra gulvet. Jo
høyere vannsøyle, jo sterkere er sugemotorens
kraft.
For å velge rett støvsuger er det disse
parametrene en skal se etter, eller sammenligne
med. Alle produsenter oppgir millimeter
vannsøyle, liter/sek og watt på sine maskiner,
men watt er altså mindre viktig.
1.2. Filtrering
Alle sugere har i tillegg til posen, ulike filtre for at
støvet som slipper gjennom posen skal forbli i
sugeren, - og ikke spres ut i rommet på nytt.
Det er vanlig at sugerne har et motorvernfilter,
samt et filter for å binde finstøvet.

Disse filtrene har flere navn, – Totalfilter,
Microfilter eller HEPA filter. Ulike navn til tross,
de gjør alle den samme jobben. Normalt så
beholder en støvsuger 99.9 % av støvet som
kommer inn.
Ved å bruke et HEPA filter økes dette til 99.97 %.
Man kan jo spørre seg om det da er noe poeng
med et slikt filter, da forskjellen synes marginal?
Men det er de fineste partiklene som kan være
mest helseskadelig, da disse kommer dypere
ned i lungene. Derfor er det ofte satt som et krav,
at på skoler og institusjoner hvor man kan ha
personer med f. eks astma, skal HEPA filter eller
tilsvarende benyttes.
1.3. Støvsugere for tepper
Disse støvsugerne kalles gjerne for
teppebankere, selv om de ikke banker teppet.
Maskinen har et motorisert munnstykke, hvor det
er en børstevalse som roterer og ”grer” teppet.
Ved å gjøre dette åpnes luven, og man får løftet
ut sand og stein som ellers ville ha blitt liggende
i bunnen av teppet.
Det er ikke det vi ser ovenpå teppet som
ødelegger det, men det er altså sanden i bunnen
av det. Sanden er skarp, og med trafikk oppå
teppet kuttes fibrene/luven.

www.skovly.no •
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Ved dårlig vedlikehold av tepper kan man se
stier/slitasjefelt. Dette er permanente skader som
ikke lar seg reparere, da luven er kuttet.
Vi våger å komme med en påstand: Når tepper
skal vedlikeholdes, er det eneste riktige å bruke
en teppebanker. Av den enkle grunn at teppet vil
få en lengre levetid.
Med en normal støvsuger fjernes kun den delen
av skitten som er synlig, og dette er sjelden
skadelig for teppet. Fra Viking Cimex får du en
teppebanker som er utstyrt med HEPA filter som
standard.
1.4. Vannsugere
Disse maskinene suger som navnet sier, vann/
væsker i tillegg til støv og annen skitt.
Her varierer størrelsen mer enn for rene
støvsugere. Fra Viking Cimex får du vannsugere
fra 21 liters beholdere, helt opp til 77 liter. Siden
disse er ment for å suge vann/væske har de ikke
HEPA filtrering.

De minste sugerne har en sugeturbin, mens de
største har inntil tre turbiner (motorer). I tillegg
finnes det egne modeller med pumpe – som kan
frakte væsken ut av beholderen, til for eksempel
avløp.
Årsaken til at beholderstørrelse og antall
sugeturbiner varierer, er for å tilpasse maskinen
til de ulike oppgavene de skal benyttes til. Til
mindre jobber som for eksempel oppskuring av
gulv, er det som regel tilstrekkelig med sugere
som har en beholderkapasitet fra 20 - 40 liter.
En maskin med en sugeturbin er også
tilstrekkelig her.
Dersom det er større mengder med vann/væske
som skal fjernes er det mest rasjonelt å bruke
større sugere med to motorer, da væsken løftes
mye raskere opp fra underlaget.
Vann er relativt tungt, og en liter med
oppskuringsvæske og produktrester veier fort
1,2 kilo pr liter. Hvis man i slike tilfeller har en for
liten beholderkapasitet vil det også gå mye tid til
å tømme beholderen, og man får mye stans i
arbeidet.
De kombinerte støv-/ vannsugerne leveres også
med poser for ren støvsuging. Det er viktig at
man tar ut posen når man igjen skal suge vann,
posen vil ellers gå i oppløsning når det kommer
vann i beholderen. Maskinen tar ikke
nødvendigvis skade av dette, men er du uheldig
får du produktrester inn i motorhuset, som i
ytterste konsekvens kan gi motorproblemer.
Kombisugerne leveres også inklusiv en
filterinnsats (hvit filterpose som kan løftes ut).
Denne skal normalt ut av maskinen når det
benyttes til væske (se modellens
brukerveiledning).

Top Line støv/vann
Maxi m/tralle 77 ltr

Top Line støv/vann
Basic 21 ltr

1.5. Viktige servicepunkter for støvsugere og teppebanker etter endt bruk
• Tøm posen hvis den er full eller avgir dårlig
lukt.
• Fjern lo og hår fra munnstykker, spesielt viktig
at børsten på teppebankeren blir rengjort
grundig.
• Kontroller at sugeslangen ikke er blokkert.
• Periodisk må luftfilter og HEPA-filter skiftes
(anbefalt hver 6. måned).

Top Line støv/vann
Medi 37 ltr
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Top Line støv/vann
Pumpe & Tralle 76 ltr

2. Oppskuringsmaskiner

Dette er maskiner som oftest brukes til
oppskuring av gulv, dvs. fjerning av gammel
polish eller voks. Maskinene har en enkel
oppbygging. Det er en motor som driver en
børste eller pad, og et håndtak med en av/på
bryter. Maskinen har som regel en
arbeidsbredde på 17”, og en hastighet som
ligger mellom 150-180 rpm. Det finnes også
skuremaskiner med 3-børste-system, som
utnytter kontraroterende børster på 3 x 6,5” eller
3 x 8”.
Vekt / padtrykk har mye å si for et godt
skureresultat, og maskinene er derfor tunge i
forhold til sin beskjedne størrelse, normalt på
rundt 40 kg.
På noen modeller er tilleggsvekter også
tilgjengelig, samt en tank som festes på
håndtaket.
I tanken har man kjemi for fjerning av voks eller
polish.
Maskinene kan også brukes til å vask eller
tepperens, der hvor smuss og skitt sitter veldig
hardt fast. Men ingen av disse maskinene har
oppsug, og benytter du våtmetoder, må du da
ha en vannsuger i tillegg.

er det heller ikke vanskelig å få maskinen til å stå
og jobbe helt rolig på samme felt.
En tre-børste-maskin benytter et kontraroterende
skurehode som står helt stille mot underlaget.
Den er derfor enklere i bruk for nybegynnere, og
gir et jevnere resultat ettersom pad/børster
overlapper hverandre.
2.1. Viktige servicepunkter for
skuremaskiner etter endt bruk
• Rengjør børsten dersom den har blitt brukt til
oppskuring, eller kontroller at paden er klar til
ny oppskuring.
• Tørk av eller vask nettkabelen, slik at gammel
kjemi ikke blir sittende på denne, kabelen blir
sprø, i tillegg til at den kan sverte av på neste
jobb.

En skuremaskin brukes også til oljing og pleie av
tregulv. Oljen masseres inn i underlaget uten
noen fare for varmgang og brenning (for mer
informasjon, se Polar Trepleie i gulvboka).
Selv om en-børste-maskiner er tilsynelatende
enkle, kreves det litt trening i bruk og
kjøreteknikk. Hjulene på maskinen er normalt
bare for transport. Når maskinen er i bruk hviler
hele maskinens tyngde mot paden og gulvet.
Dersom man har for bråe bevegelser i håndtaket,
kan maskinen trekke til siden og utgjøre en fare
for omgivelsene. For nybegynnere anbefales det
at man starter på en åpen flate med god plass
rundt maskinen, og at man har vann på gulvet
for å minske friksjonen. Maskinen beveges fra
side til side, eller frem og tilbake. Etter litt øvelse

Cimex 3-børste maskin.
Utmerket til alle typer rens og skuring,
også tregulv.
www.skovly.no •
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3. High-speed maskiner

Kjært barn har mange navn, bone, - blanke,
– poleringsmaskin er også brukte betegnelser.
De teknisk riktige betegnelser er: 400–800 omdr/
min. = High-speed maskiner, mens
1.000–3.000 omdr./min = Ultra High-speed
maskiner. Maskiner med hastighet på 3.000 er
ofte drevet av propan, og er ikke spesielt omtalt i
denne boka,

Denne typen maskiner brukes alltid med pad,
men aldri sammen med vann.
Som betegnelsen indikerer roterer paden hurtig,
1500 omdr/min er det mest vanlige, og den mest
brukte hastigheten. Lavere hastighet gir ofte
redusert kvalitet og fører til høyere
arbeidstidskostnader.

Stingray Ultra high-speed med 10 kilos padtrykk gir en høyeffektiv rens og polering.
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Arbeidsbredde er normalt 17”, men både større
og mindre utgaver er tilgjengelig. Fra Viking
Cimex får du størrelser fra 13” og opp til 20”
– hvorav 17” er den mest solgte. Finnes i både
nettdrift og batteriutgaver. Man beveger som
regel maskinen frem og tilbake i en rett linje, men
det er også mulig på de fleste modellene å
bevege maskinen sidelengs.
Arbeidsoppgaven til denne maskinen er å polere
og vedlikeholde harde gulv, eller rettere, – polere
polish eller voks som ligger ovenpå gulvet. For å
opprettholde en blank overflate er man avhengig
av to faktorer: Hastighet og trykk (padtrykk). Ved
høy hastighet og trykk blir midlet som ligger på
gulvet varmt, og porer tetter seg slik at gulvet blir
blankt, samt at det da også blir mye enklere å
vaske med manuelle metoder. Moppen glir
lettere over gulvet, og siden overflaten er tett og
glatt, fester ikke smuss seg like godt.
Det finnes også enkelte lavprisvarianter på
markedet, men vær oppmerksom på at disse
ofte har lavt padtrykk (fra kun tre til fem kg), og
dette gir vesentlig lavere kvalitet – eller mer
tidkrevende bruk. Truvox Orbis 1500 er et godt
eksempel på en modell med høy effekt mot
gulvet – hele 7 kg trykk, – mens den australske
modellen Stingray 1500 har hele 10 kg trykk (i
praktisk bruk). Dette er blant de høyeste i
bransjen, og det sier seg selv at jobben blir
raskere gjort, – gulvet blir blankere jo høyere
padtrykk maskinen har.
3.1. Drift av high-speed maskiner
High-speed maskiner kan ha kabel, batteri eller
drives av gass/propan. De sistnevnte passer
best på hastigheter over 2000 rpm, og kan gi en
del støy. Kabel er mest brukt for små og
mellomstore arealer.
Tradisjonelt har HS-maskiner på batterier vært
svært kostbare. Ny teknologi gir etter hvert
mindre og billigere batterier, og maskinene går i
retning av å bli permanent trådløse. Slipper man

kabel, får man større bevegelsesfrihet, og kan
jobbe noe raskere.
Padtrykket på batterimodell vil ofte være en del
lavere enn kabel- eller propandrift.
3.2. Senterhjul eller flytende
padholder?
Noen få varianter av HS har nesehjul, det vil si et
hjul i en spiss foran paden. Dette gir god
stabilitet, men gir en form på maskinen som gjør
det vanskelig å komme til på trangere steder.
Andre har ikke andre hjul enn kjørehjulene bak
maskinen, det vil si de har en flytende padholder.
For at du da skal kunne manøvrere maskinen,
må trykket være lite, ofte ned mot 3 kg. Blir
trykket for høyt blir maskinen vanskelig å
manøvrere. Fordelen med lite trykk er en lettkjørt
maskin, men man må gå tilsvarende lenge for å
få jobben gjort.
Den mest populære løsningen er senterhjul, som
har hentet ut det beste fra to varianter. Du har en
maskin som lett kommer frem overalt, da hjulet er
plassert midt under maskinen, og du får høyt
padtrykk ettersom senterhjulet uansett sørger for
god stabilitet.
3.3. Viktige servicepunkter for
UHS-maskiner etter endt bruk
• Kontroller paden.
• Sjekk også støvposen, og tøm den om
nødvendig.
• Rengjør kabel og sjekk den for skader.
• Tørk også av chassis dersom du har benyttet
rensemidler eller poleringsspray.

www.skovly.no •
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4. Tepperensere

Et teppe bør renses minimum en gang per år.
Selv med regelmessig vedlikehold av
teppebanker, vil et teppe ha behov for å bli
renset vått. Væsker og søl vil trekke ned i teppet
og flekker vil etter kort tid vise seg. I tillegg vil
teppet over tid vil bli misfarget og udelikat å se
på. Har det blitt sølt f. eks melk vil det også
oppstå vondt lukt i rommet.

Noen tepper byr på større utfordringer enn andre…

12

• www.skovly.no

Tepperensere kan deles i to kategorier, manuelle,
- og de med roterende børste. Førstnevnte er
ment for små flater, møbelrens og flekker. Her
arbeider man som med en støvsuger. Man må
selv presse munnstykket mot teppet for å få
sugd opp igjen kjemi, vann og skitt.
For å få et godt resultat greier man sjelden å
rense mer enn ca 20 kvm per time. Arbeidet er
også fysisk krevende.

Disse maskinene jobber etter ekstraksjonsprinsippet: Det sprøytes vann/kjemi under trykk
ned i teppet, og dette suges opp igjen sammen
med skitt og sand. Vannet er en bærer for skitten
ut av teppet.
Maskiner med motorisert roterende børste er
laget for større flater og korridorer. Her kan man
rense 80–150 kvm per time, avhengig av
følgende faktorer:
Maskinens arbeidsbredde, avstanden til å
tømme og fylle vann, samt hvor skittent selve
teppet er. Metoden for å jobbe med disse
maskinene er nesten lik som ved bruk av en
gulvvaskemaskin, bortsett fra at man jobber
bakover. Under maskinen er det en eller flere
dyser, børste og munnstykke for oppsuging.
4.1. Tepperens etter tre-stegs metoden
For å få et varig resultat, (i den grad man kan
snakke om varig for et teppe) bør man rense
tepper etter følgende metod e:
1. Påfør tepperensmiddel separat
med en pumpe/trykk-kanne, og
la middelet få virketid.
2. Ha kun rent vann i maskinens
tank.
3. Jobb mot luvens/fibrenes
retning.

Årsaken til at vi anbefaler at man kun har rent
vann i maskinen, er at ingen maskiner suger opp
igjen 100 % av væsken som legges ut. Det vil
alltid være restfuktighet igjen i teppet. Hvis man
da har blandet kjemi i tanken på maskinen, vil
denne kjemien være aktiv i lang tid, dvs. at dypt
liggende flekker vil komme til overflaten etter kort
eller lang tid. Ved å følge vår tre stegs metode vil
man skylle ut all kjemi i teppet, – ingen
overraskende flekker vil dukke opp etter endt
jobb. Kjemirester i et teppe er også som
trekkpapir på ny skitt.
Ved å jobbe mot fibrenes retning kommer man
lenger ned i teppet, og man får renset det
dypere og grundigere. Hvis vannet i renserens
skittenvannstank er kullsort, forteller det en ting:
Jobben er ikke ferdig, det er fortsatt mye skitt
igjen i teppet. Man må da ta hele prosedyren på
nytt. Når vannet begynner å få samme farge som
te kan man gi seg, det er så og si umulig å få
tepper renere enn dette.
4.1. Viktige servicepunkter for
tepperensere etter endt bruk
• Vask og skyll skittenvannstanken grundig, og
tøm ut, – eller sug opp resterende vann i
rentvannstanken.
• Fjern lo og hår fra munnstykker, spesielt viktig
er dette på maskiner med roterende
vaskebørste.

www.skovly.no •
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5. Gulvvaskemaskiner

5.1. Gå – bak maskiner
Finnes i en rekke størrelser både hva
tankkapasitet og arbeidsbredde angår.
På markedet er det maskiner fra 30 cm
arbeidsbredde opp til 85, med tilhørende små/
store tanker for rent og skittent vann.
Både tallerkenbørster, pads og sylinderbørster er
tilgjengelig, samt med batteri eller nettdrift.
Det mest anvendelige er maskiner med
batteridrift.

Fra Viking Cimex leveres gå-bak maskiner med
vaskebredde fra 35–66 cm.
Man doserer kjemi i maskinens renvannstank.
Deretter legges løsningen ut på gulvet før den
suges opp av maskinens sugefot. De små
maskinene med 30–40 cm bredde har som regel
en børste. Fra 45 cm og oppover er det vanligvis
to børster, og disse er kontraroterende.

Onyx gulvvaskemaskin: Store hjul, lett å skifte børste/pad, bevegelig nal og enkelt brukerpanel.

14
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Børstetrykket ligger på ca 40 g/kvcm, og
hastigheten på børstene er fra 160 til 180 rpm.
Maskiner med sylinderbørster har en rotasjon på
ca 1000 rpm, og børstetrykket ligger på rundt
225–250 g/kvcm. Selv om dette er mye høyere
tall enn for maskiner med tallerkenbørster, er det
ikke gitt at de gir et bedre resultat. Av
sylinderbørsten er det kun en centimeter som er
i kontakt med underlaget, således er
kontakttiden veldig kort. Sylinderbørster fungerer
godt på meget ujevne gulv, samt flisegulv med
dype fuger, da børstens utforming gjør at man
kommer godt ned i fugene.
Vår påstand er at på normale gulv, uansett om
det er stein, belegg eller tre, vil en
tallerkenbørste gi et bedre resultat. Dette
skyldes hovedsaklig børstens og kjemiens
kontakttid med gulvet, som er vesentlig lenger.
Man står også friere med hensyn til valg av ulike
typer pads, og det er enklere å tilpasse
maskinen til gulvtypen, samt hva slags skitt som
skal fjernes. Maskiner med tallerkenbørste er
normalt også mer stillegående.

Coral 65

5.2. Ride-on maskiner
Prinsippene for disse maskinene er som for gå bak vaskerne, bortsett fra at disse har større
kapasitet, og at man sitter og kjører dem, derav
navnet.
Fra Viking Cimex leveres modeller med 65, 85
eller 100 cm vaskebredde. Samtlige har to stk
kontraroterende tallerkenbørster.
Rentvannstankene varier fra 105 til 235 liter.
Når flatene som skal vaskes begynner å
overskride 2500–3000 kvm, er rett valg en rider
maskin. Dersom gulvet ikke er for skittent kan
man vaske med en hastighet på 5–6 km/t, og
derved raskt få rengjort store flater. En annen
grunn til at gå-bak maskiner er uegnet på store
flater, er at batterikapasiteten blir for liten. Det
skal godt gjøres å vaske mer enn ca 1000 m2/t
med en gå bak maskin, og de færreste
maskinene har en driftstid som overskrider 2
timer.

www.skovly.no •
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Det er to måter å bruke en gulvvaskemaskin på:
En-stegsmetode og to-stegsmetode.
5.3. En- og tostegsmetoden
Ved en-stegsmetoden legger man ut vann/kjemi,
vasker med børstene og suger så opp vannet i
en og samme operasjon. Dersom gulvet ikke er
for skittent fungerer dette fint. Men dersom
skitten sitter hardt fast, gulvet er slitt og/eller
ujevnt, eller det rett og slett er veldig skittent, er
det ikke alltid at en-stegsmetoden gir
tilfredsstillende resultat. Årsaken er manglende
virketid, kjemien er nede på underlaget i ca et
sekund, og det kan altså være altfor kort tid.
To-stegsmetoden må da benyttes: Man legger ut
vann/kjemi og vasker med maskinens børster,
uten å suge opp vannet. Man lar kjemien få
virketid, før man igjen går over området og
vasker for andre gang, hvor man da samtidig
suger vannet opp igjen. Dette gir et helt annet
resultat, og er ofte den valgte metode selv om
den er mer tidkrevende.
5.4. Eco-dosering, Ozon – og vask
uten kjemi
Det har de siste årene kommet en rekke
gulvvaskere på markedet som anvender ny
teknologi, kjent som ”Eco-systemer”, ionisert
vann, bruk av Ozon m.fl. Det finnes også
hybrider som doserer kjemi i forhold til en
vurderingsskala av skittenhetsgrad. Denne
utviklingen går stadig fremover, som en følge av
kundenes ønsker om minst mulig bruk av kjemi
– og et ”grønnere renhold”.
For alle Viking Cimex maskiner finnes en økoløsning tilgjengelig med bruk av Cobra
diamantpads, og eventuell miljømerket Enviro
Multirent. De fleste gulv som vaskes med ride-on
maskiner har høy skittenhetsgrad, og da kommer
man ofte ikke utenom kjemi.

For Viking Cimex modellen Jade, finnes også en
egen Ozon-variant som ikke bare rengjør – men
som også desinfiserer og dreper alt av bakterier.
Denne benyttes bl.a. i sykehus- og
helsesektoren, der kravet til renhet er av stor
betydning.
5.5. Opplæring i bruk av maskiner
Ved bruk av gulvvaskemaskiner er opplæring
både påkrevet og nødvendig.
Sikkerhet for både fører og omgivelser er et
aspekt, resultatet likeså. Det er nok veldig
fristende for operatøren å kjøre så fort maskinen
går, men med referanse til ovenstående avsnitt
er ikke det alltid like lurt. Gulvet skal jo rengjøres,
ikke bare kjøres over. En god operatør av en
gulvvaskemaskin har øyne både i hodet og
nakken. Det er viktig å se fremover med hensyn
til sikkerhet, og bakover for å kontrollere
resultatet.
Viking Cimex og forhandlere av våre maskiner gir
alltid en grundig opplæring når en maskin skal
tas i bruk. Kjøretrening er en viktig del av
opplæringen, stell og daglig vedlikehold likeså.
Vi kan også utstede ”kjøregodkjenning” (et slags
sertifikat) for de som gjennomgår nødvendig
kjøreopplæring.
5.6. Viktige servicepunkter for
gulvvaskemaskiner etter endt bruk,
sjekkes daglig:
• Tøm skittenvannstank, og skyll denne med
rent vann.
• Rengjør filteret i skittenvansstanken.
• Rengjør nalen og kontroller sugeslange for
blokkeringer.
• Kontroller pad eller børste, dvs. fjern uønskede
ting, f.eks plastbiter og binders.
• Sett maskinen på lading ved behov.

For komplett guide på valg av rett gulvvaskemaskin til ethvert oppdrag,
ta kontakt med oss på telefon 22 79 35 45, e-post viking.cimex@skovly.no.
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6. Batterier og lading

6.1. Våte batterier
Dagens maskiner leveres stort sett med to
batterityper, våte bly/syre batterier, og lukkede
gelebatterier. Disse batteriene ser like ut, men
har forskjellige egenskaper og levetid.
Et batteris levetid måles i antall ladesykluser,
altså hvor mange ganger batteriet tåler å
tømmes og lades. En opplading og utlading er
en syklus. Mange har nok den oppfatningen at
et batteri er nesten evigvarende, men det er ikke
tilfellet, batterier er en forbruksartikkel.
Bly/syrebatteriene tåler ca 2000 – 2500 sykluser
før de er utslitt. Men de tåler kun så mange opp
og utladninger dersom de blir vedlikeholdt, dvs.
får etterfylt vann. Blyplatene står i celler med
renset vann, dersom blyplatene blir eksponert
for luft er den delen av platen som er tørr ødelagt
for all tid. Dette går utover driftstiden på batteriet.
Dersom 10 % av platen har stått tørr uten vann,
er driftstiden også redusert med 10 %. Det
hjelper ingenting å etterfylle batteriet dersom
denne skaden allerede har oppstått.
Vi anbefaler at våte batterier kontrolleres og
påfylles vann, dersom det er nødvendig, ved
hver 20. syklus.
Et vått batteri tåler en utlading helt ned til 10 %
av kapasiteten, før det blir dyputladet. Oppstår
en dyputladning kan batteriet bli ødelagt. Under
lading av våte batterier produseres det
lettantennelig knallgass, og maskinen bør
således stå i et godt ventilert rom.

Konklusjon: Dersom et vått batteri blir
vedlikeholdt slik som det skal, har det
en lang levetid, men vår erfaring er at
det dessverre slurves mye med
vedlikeholdet.

6.2. Tørre batterier
Tørre batterier, eller gelebatterier, er i prinsippet
vedlikeholdsfrie. Det er ikke mulig å etterfylle
vann på dem, da det ikke er noe vann i dem,
– og således er de lukkede og tette. De slipper
heller ikke ut knallgass under lading, slik som de
våte batteriene gjør. Syrelekkasje vil heller ikke
oppstå.
Gelebatterier har en levetid på 500–600 sykler. I
forhold til våte batterier kan dette synes å være
en kort levetid, men det er ikke alltid tilfellet. Våte
batterier lever lenge, kun dersom de blir vedlikeholdt. Disse batteriene kan utlades ned til 20 %
av kapasiteten. Dersom en maskin med gelebatterier blir brukt fem dager i uken, har de en
levetid på inntil tre år.
Det foregår en rivende utvikling hos dagens
batteriprodusenter, der nye materialer og
nanoteknologi forventes å gi bedre kapasitet og
nye egenskaper de nærmeste årene. Størrelse
og vekt forventes også å gå ned, og dette vil
åpne for nye muligheter innenfor bransjen.
6.3. Lading av batterier
De fleste gå-bak maskiner har en driftstid på to
timer før den er tom for strøm og må lades. Det
er svært viktig at maskinen er tilpasset arealet
som skal vaskes. Er maskinen for liten i forhold til
batterikapasitet, slik at du må lade to ganger per
dag, har du bommet på maskinvalget. I slike
tilfeller blir jo levetiden på batteripakken halvert,
kontra om maskinen har stor nok kapasitet og
bare skal lades en gang per dag.
Og den andre veien: Dersom oppdraget tar en
time å fullføre, trenger man ikke lade mer enn
annenhver dag, således vil batteriene leve dobbelt
så lenge, (dersom de ellers lades hver dag).
Selv om man bare ”klattlader” i fem minutter, går
det en syklus av batterienes levetid. Batterier
skal lades når de skal, ikke i tide og utide, dette
reduserer altså levetiden.
www.skovly.no •
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7. Spesialmaskiner

Maskinene som er omtalt og beskrevet i de
foregående kapitlene er ganske standardiserte,
og leveres av mange ulike produsenter. Men det
finnes også en rekke nisjemaskiner – som alle
har helt spesielle egenskaper for særskilte
renholdsoppgaver. Her nevnes noen eksempler
på dette:
3-børste maskiner / industriell skuring &
Offshore
Dette er alternative maskiner til de tradisjonelle
skuremaskinene.
Cimex Cyclone maskiner har tre kontraroterende
børster/pads under føringsskiven, noe som gir
en meget effektiv skuring. Maskinene leveres i
modeller 38 – 48 – 61 – 76 og benyttes til alt fra
teppefjerning, dekkskrubbing, betongsliping og
isfjerning. Cimex 3-børste-system har vært på
det norske markedet siden 1960-tallet.

Mini skuremaskin, Primaster Top Light
Meget liten oscillerende skuremaskin for trange
områder. Brukes i sanitær rom og trapper, skurer
og vasker også opptrinn enkelt pga. sin
beskjedne størrelse. Ved skuring av gulv brukes
maskinen med et håndtak, litt som en standard
skuremaskin, mens ved skuring av trapper og
opptrinn kan maskinen løsnes fra håndtaket for å
komme bedre til.
Mini skuremaskin med batteridrift,
Primaster miniskrubber
Litt som maskinen ovenfor, men denne har en
rund børste eller pads, og maskinen er
batteridrevet. For lett skuring av vanskelig
tilgjengelige steder.

Cimex X-46 rulletrapprenser har vært en
av verdens mest solgte rulletrapprensere
gjennom 25 år.
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Rulletrapprenser Cimex X-46
Denne maskinen tørr-renser rulletrapper og
”rullende fortau” på en enkel måte. Dersom man
avsperrer området kan man gå fra maskinen og
den står og jobber av seg selv. Overhode ingen
fare for at rulletrappene kan bli skadet, da
rensingen skjer uten vann. X-46 har vært en av
Europas mest solgte spesialmodeller for
rulletrapper, og finnes på kjøpesentre og
flyplasser i hele landet.
Ryggstøvsuger
Ideell til bruk på trange områder hvor det er
vanskelig med en vanlig støvsuger, slik som
kinoer, teater, trangt møblerte områder osv. Ved
god planlegging av sonerenholdet i et bygg, kan
en ryggsekk også gi betydelig innsparing i tid.
Dagens ryggsekkmodeller er utviklet med gode
ergonomiske løsninger og høy brukerkomfort.

Pacvac Superpro 700
Ryggsekkstøvsuger

Multiwash
En serie med maskiner som har sylindriske
børster, altså en avart av gulvvaskemaskin, men i
enda mindre format. Børstene er
kontraroterende, maskinene kan leveres med
vanntank, og vannet som er brukt samles opp i
et skittenvannskammer. Brukes på små flater, slik
som inngangspartier og kjøkken. Kan også fint
brukes til lett vask av rulletrapper.
Damprensere
Gode maskiner til bruk på kjøkken og
sanitærrom, der du enkelt fjerner fett og kalk
uten bruk av kjemikalier. Damp under trykk løser
ofte ganske vanskelige flekker, og kan med
fordel også brukes til møbelrens og flekkfjerning.
Viking Cimex leverer modeller både med og uten
sug.

Multiwash 340 m/pumpe

Top Line dampvasker. Eco Basic
www.skovly.no •
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