RIDER R 65 FD 80

MYCÍ STROJ SE SEDÍCÍ OBSLUHOU RIDER SERIES
Rider R 65 je nový podlahový mycí stroj se sedící obsluhou v sortimentu
Ghibli & Wirbel. Nádrž o objemu 65 litrů spolu s vysokou produktivitou
(4000 m²/h) a autonomií stroje zaručuje dokonalé řešení v jakémkoli
prostředí. Všechny podrobnosti byly zkoumány, aby byla zaručena
dokonalá ergonomie a snadné používání. Hlavním rysem je neuvěřitelná
manévrovatelnost; čištění u zdí v malých prostorech a dosažení neuvěřitelně krátké otočky (pouze na 115 cm) činí z Ridera ideální volbu
pro ty, kteří pracují v úzkých a přetížených oblastech. Stroj je vhodný i
pro denní čištění v citlivých oblastech, jako jsou nemocnice a školy, díky
nízké hlučnosti. Verze FD 80 s pohonem na přední straně je vybavena
inovativním systémem kartáčové hlavy: velmi široká šířka mytí (800
mm), čtyři kartáče obklopující hnací kolo, s vynikajícím tlakem pro co
nejlepší pokrytí podlahy a výsledky čištění, dokonce i v úzkých koridorech nebo přetížených oblastech. Kompaktní sací lišta (850 mm) se
přirozeně přizpůsobuje každému pohybu stroje. Výsledkem je vynikající
vysušovací výkon na všech typech povrchů, a to i v ostrých zatáčkách a
během otočky na minimálním poloměru. Verze BC je vybavena externí
nabíječkou a sadou baterií (105 Ah).

Pákový zdvihací Snadný přístup
/ regulační
k hlavním
systém (sací lišta, součástem
kartáčová hlava,
průtok vody)

Široké hrdlo
odpadní nádrže:
snadné čištění

Široká sací lišta

NÁZEV PRODUKTU

TYP
RIDER R 65 FD 80
RIDER R 65 FD 80 BC

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
TYP
8” Polypropylenový kartáč Ø 0,6 (*)
Externí nabíječka baterií 24V 20A (**)
Sada baterií (2 uts) 12V 105 Ah (**)
Přední gumová sací lišta EPDM 850 mm
Zadní sací lišta 850 mm

Jedinečný systém Otočka na úzkém Kompaktní
se 4 kartáči
místě (jen 115 cm) a snadno
ovladatelný:
dostanete se
všude

KATALOGOVÉ ČÍSLO
10.0804.00
13.0804.00

TECHNICKÝ POPIS

CHARAKTERISTIKA STROJE
Pracovní šířka kartáčů
Šířka sací lišty
Pracovní výkon (teoretický/praktický)
Zdroj
Celkový výkon
Způsob pohybu
KARTÁČES
Průměr - Kartáč x Počet
Příkon motoru x Počet
Otáčky motoru
Přítlak - Specifický tlak
TRAKCE
Příkon motoru

Kartáče se
snadnou montáží

mm
mm
m²/h

800
850
4000 - 2400
baterie 24 V
2050
včetně pojezdu

W
mm - palec x ks
W x ks
ot/min
Kg - g /cm²

205 - 8" x 4
200 x 4
210
35/25,4

W

700

KATALOGOVÉ ČÍSLO
4905-0038-0
18.0063.00
18.0001.00
2705-0019-1
2705-0020-3

Rychlost pohybu
Stoupavost
SACÍ MOTOR
Příkon motoru
Podtlak sání
Objemový tok vzduchu
Hlučnost
NÁDRŽ
Typ
Nádrž-čistá voda
Nádrž-špinavá voda
Hmotnost (bez/s bateriemi)
Rozměr

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP
Držák PAD 8"
Tynex kartáč 8"
Zadní sací lišta polyurethanová 850 mm
(*) 4 kartáče ve standard příslušenství
(**) Pouze pro BC verze

POČET/PALETA
1
1
Km/h
%

5
5

W
mbar/mmH2O
l/s
dB(A)

550
1791
30
64

l
l
Kg
mm

Double Nádrž
65
65
163/243
1150x780x1425

KATALOGOVÉ ČÍSLO
4915-0012-0
4905-0042-0
2705-0020-4

