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ET  INNOVATIVT  PROJEKT

Da  vi  tænkte  på  at  bygge  denne  maskine,  troede  vi  stærkt  på  et  innovativt  projekt,  der  adskiller  sig  fra  alt,  hvad  der  findes  i  dag  i  

rengøringssektoren.  Fra  begyndelsen  var  vores  mål  at  skabe  et  produkt,  der  var  kraftfuldt,  ydende  og  på  samme  tid  let  at  bruge.

Fra  RR  INTERNATIONALs  20-årige  erfaring  kommer  MI  46-30, en  innovativ,  rektangulær  maskine  til  rengøring  og  behandling  af  

enhver  type  gulv.  Den  er  bygget  med  materialer,  der  er  modstandsdygtige  over  for  stød  og  korrosion,  den  er  praktisk  og 
behagelig at  bruge takket  være  det  totale  fravær  af  vibrationer, og  dens  rektangulære  form  giver  dig  mulighed  for  at  nå,  hvor  

andre  maskiner  ikke  kan komme til.

MICROIMPULSE  TECNOLOGY  er  det  eksklusive  bevægelsessystem,  der  tillader  MI  46-30  at  generere  stærk  turbulens  og  en  

sugeeffekt,  der  er  i  stand  til  hurtigt  at  fjerne  snavs  fra  ethvert  gulv  uden  anstrengelse  og  med  ekstrem  stilhed.



Kvalitet  lavet  i  Italien
MICRO IMPULSE

De  eksklusive  antivibrationsbeslag  designet  til  MI  46-30  

modstår  meget  høje temperaturer, og dæmper  100%  af  

vibrationerne  produceret  af  motoren og  padholderen  under  

arbejde  på  enhver  type  gulv.  Denne  innovative komponent  undgår  

dannelsen  af  vibrationer  fra  bunden  til  toppen  af maskinen,  hvilket  

garanterer  fremragende  komfort  under  brug.

RR  INTERNATIONAL  bruger  AISI  304  rustfrit  stål  til rammer  og  

bolte  på  sine  maskiner.  Denne  type  legering  bruges  generelt i  

højteknologi,  og i  rumfarts-  og  kemiske  industrier  for  at  sikre  

maksimal modstandsdygtighed  mod korrosion.  Ekstremt  

modstandsdygtig,  AISI  304  er   rustfrit  stål af høj kvalitet, der 
garanterer  en  særlig langtidsglans  selv  under  de  mest  

ekstreme forhold.

MI  46-30  kan  prale  af  komponenter  bygget  med  et  bestemt  

aluminium, der  anvendes  i  legering  med  andre  elementer  

såsom  magnesium  og silicium, der  forbedrer  dets  egenskaber.  

Denne  legering  bruges hovedsageligt  til  konstruktion  af  

rumramme  og  underramme  og  anti-crash  strukturer  til  biler,  i  

byggeri  og  i  pneumatik.  Komponenterne  er behandlet  i  40  

mikron  hårdt  oxid  i  stand  til  at  beskytte  dem  over  tid  mod enhver  

form  for  korrosion.
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Datablad
MI  46-30 er velegnet  til  polering,  afvoksning, krystallisering,  

mikroslibning  på  marmor,  PVC,  linoleum,  gummi, beton,  sten,  parket,  

terracotta  og  stentøj.  Også  ideel  til  rengøring af sarte  overflader  såsom  

tæpper.

Hovedet   tilpasser  sig alle  overflader, så  du  nemt  kan  arbejde selv på  

ujævne  gulve. Det er også  nemt  at nå kanter  og  hjørner,  hvor andre  

maskiner  ikke kan  arbejde,  hvilket minimerer  operatørens indsats  og  

arbejdstid.

Maskinen  kan  udstyres  med  et støvsugningssystem til både våde og 
tørre gulvbehandlinger.

Standardtilbehør:  ikke-mærkende  hjul,  tank (8L),  vægte  (10  kg hver),  

kabel  (15  m),  håndtagsfoldesystem,  perforeret padholderplade  

(forberedt  til  sugesystem),  fatning til sugesæt.

Håndtaget kan foldes sammen for lettere transport.

TEKNISKE  EGENSKABER
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ERGONOMISK.  Takket  være  designet  af  den  perfekt  afbalancerede  ramme  og  de eksklusive  anti-vibrations  
støddæmpere,  er  operatøren  i  stand  til  at  styre  maskinen  med  ekstrem  lethed  i  fuld  sikkerhed,  uden  træthed  og  
uden  problemer  relateret  til  vibrationer.

HURTIG.  Dens  høje  effekt  og  fremragende  balance  gør  det  muligt  at  opnå  fremragende  rengøringsresultater  
i  et  enkelt  trin.  Dens  form  gør  det  nemt  at  rengøre  fodlister  og  hjørner, hvilket reducerer arbejdstiden.

KRAFTFULD.  Takket være den innovative excentriske  2760  rpm  motor,  er man garanteret  maksimal  ydeevne,  
da  den  genererer  en  ekstrem  vaskekraft  med  en  sugeeffekt,  der  nemt  fjerner  selv  genstridigt  snavs.  Dens  vægt  
giver  dig  mulighed  for  nemt  at tackle  marmor  og  parket  med  ekstrem  enkelhed.

ALSIDIG.  Maskinen  er  alsidig  både  i  arbejdsfasen  og   transportfasen,  selvom  den  vejer  over  45  kg.  Det sammen-
klappelige  håndtag  optimerer  maskinens  dimensioner  til  et  minimum  (kun  40  cm  højde  x  110  cm  længde).

ØKONOMISK.  Reducerer  arbejdstiden  med  50  %.

ØKOLOGISK.  Takket  være  det  eksklusive  MicroImpulse system  reduceres  spild  af  vand  og  kemikalier  
betydeligt,  hvilket  minimerer  miljøpåvirkningen.  Motoren  garanterer  høj effekt  med  lavt  energiforbrug. Alle  
materialer  er  100%  genanvendelige.

TEKNOLOGI.  Mi46-30  ER  OGSÅ  TILGÆNGELIG  I  4.0

En  innovativ  maskine,  designet  i  henhold  til  ITALIAN  INDUSTRY  4.0  standarder,  drevet  af  en  avanceret kunstig  
intelligens  (AI)  platform.  Forfinelsen  af  AI  gør  det  muligt  at  fjernmåle  og  overvåge  nøgleindikatorerne  for  brugen  
af  maskinen gennem daglige rapporter: mængden af udført  arbejde,  geo-lokalisering,  kollisioner  eller skader.  
Det  intuitive  kontrolpanel  og  det  integrerede  læringscenter  minimerer  træningstiden  for  operatøren.
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PRE  PAD  HOLDER

GOLDEN DIAMOND  PADS

SUGESYSTEM 
MED  HEPA  FILTER

Professionel tørstøvsuger til tørre  
gulvbehandlinger med DRY Clean 
systemet. Udstyret med  HEPA filter  
der giver  mulighed  for at  opnå  optimal 
ydeevne  selv  ved meget fint støv. 
Velegnet til brug i sundhedssektoren.

Beskyttelsessystem til den 
perforerede aluminiumsplade. 
Optimalt ved brug af tynde 
slibemidler velegnet til slibning 
af PVC, træ og beton.  

beton.

Tilslutningspladerne gør det muligt 
for en enkelt operatør at bruge to 
Mi 46-30 maskiner på samme tid.   
Denne mulighed garanterer en 
væsentlig optimering af 
arbejdstiden ved større opgaver.

Golden Diamond Pads er et 
innovativt tilbehør velegnet til 
restaurering af matte og ridsede 
gulve. Med 3 enkle trin får man et 
strålende resultat, og med 5 trin 
fjernes ridser og furer fra gulvet. 
Uovertruffen på overflader som 
PVC, beton, marmor og blandinger 
af marmor og beton.

Komplet udvalg af pads. Hvid, rød, 
grøn, brun industriel (syrer & baser) 
og brun afstripning er velegnede til 
både grundlæggende daglig 
rengøring og dybere rengøring.

Mikrofiberpads er ideelle til at udføre 
alle former for gulvrengøring, våde 
såvel som tørre. 
Melaminpads genopretter renheden 
af mikroporøse gulve som stentøj, 
keramik, beton, PVC osv.

TILSLUTNINGSPLADE

SLIBE PADS MIKROFIBER/MELAMINPAD






