Ergonomische criteria
Borstelstofzuigers

Zo werk je prettiger!

HANDGREEP AAN STEEL
EIS

Diameter - 35 - 45 mm.
Lengte - Minimaal 120 mm per hand.
Vorm - Voor rechts- en linkshandig gebruik.
Stand - Greep aan steelzijde is 50 mm hoger dan aan andere zijde. Transport over wielen moet
rechtopstaand kunnen.
Materiaal - Geen metaal, indrukbaar, niet glad.

Wens

Vorm - Geen hinderlijke drukpunten.
Materiaal - Niet poreus i.v.m. hygiëne.

35 - 45 mm

MOTORHUIS

EIS

Aantal wielen - Twee transportwielen.
Diameter wielen - 50 - 100 mm.
Vorm - Gestroomlijnd met ronde vormen, zodat
motorhuis soepel langs obstakels glijdt.

50 mm
50 - 100 mm

> 120 m

m

transportstand

STEEL
EIS

Lengte - Handgreep vrij beweegbaar tussen 120 - 145 cm bover vloer.

GELUID

EIS

Bij vol vermogen - Maximaal 80 dB(A) volgens ISO 9614
op 1,5 m afstand.

EIS

Lengte - Afhankelijk van toepassing.
Opbergen - Handgrepen vrij als kabel aan ketel hangt.

Wens

Lengte - Voor interieur: ongeveer 12 m.

EIS

Vervangen/reinigen borstelstrip - Moet eenvoudig kunnen.
Op één manier passend met duidelijke aanwijzingen.
Verstellen hoogte - Borstelhoogte moet eenvoudig en
eenduidig met de voet te bedienen zijn.

KABEL

120 - 145 mm

DIVERSEN

STOFZAK
EIS

Vervangen - Makkelijk toegankelijk en eenvoudig vervangbaar.

Wens

Vervangen - Afsluitbare opening stofzak.

rol met borstel

borstelstrip (onderkant)

GEBRUIKSAANWIJZING machine
Verplichte onderdelen

Veiligheidsinstructies - Instructies voor toepassing machine.
Bediening - Uitleg over gebruik zuigarm (verstellen hoogte), instellen borstelhoogte en opbergen kabel.
Onderhoud - Uitleg over vervangen stofzak, vervangen filters en borstel.
Transport (inclusief tillen) - Uitleg over hoe te transporteren.
Geluid - Geluid volgens ISO 9614.
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